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Når telen går 2017

Pågående revisjon av 
Eurokode 7

Torsdag 23 mars 2017

Astri Eggen
Leder Eurokode 7 komite i Standard Norge

Veidekke Entreprenør AS

Revisjon av Eurokode 7 – Geoteknisk prosjektering

Europeisk revisjon

Nordisk samarbeid

Norges revidering av NA

23.03.20172
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Europeisk revisjon av Eurokodene

CEN gjennomfører revisjon av 
alle Eurokodene -> 2021

Aktivitet og framdrift Eurokode 7

Geoteknisk prosjektering

23.03.20173

Eurokode 7 – aktivitet og framdrift

Europeisk nivå

23.03.20174
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23.03.20175

Tidsplan for utarbeidelse av standarden

Påvirke innhold

Påvirke 
formuleringer

Ja eller nei

Framdrift revisjon av Eurokode 7

23.03.20176

Hovedpunktene med hensyn til harmonisering og generelle regler er godt i 
gang og blir i hovedsak ferdigbehandlet i 2017

Resten av standarden skal i hovedsak bli ferdigbehandlet  i 2018 – 2019

Formell behandling og avstemming i Europa -> 2020 / 2021 

Ferdig revidert standard ca 2021
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Hva endres? Foreløpig antagelse

23.03.20177

Eurokode 7 i dag

Del 1 – Allmenne regler
• Kap 1 – 4 

Generelt, grunnlag for geoteknisk 
prosjektering, geotekniske data og 
utførelseskontroll/overvåking/vedlikehold 

• Kap 5 – 12 
Kapitler for ulike konstruksjoner/tiltak.
Fyllinger, fundament, peler, forankringer, 
støttekonstruksjoner, stabilitet, osv. 

Del 3 – Dimensjonering av geotekniske 
konstruksjoner
Krav som gjelder geotekniske konstruksjoner

Revidert Eurokode 7 – 2020

Del 1 – Allmenne regler
Krav som gjelder alle konstruksjoner
Henvisning til NS-EN 1990, men ikke gjentagelse. 
Innhold: Allment, grunnforhold/egenskaper, vann, 
geoteknisk prosjektering (bruks- og bruddgrense), 
utførelse, kontroll og dokumentasjon  

Del 2 – Regler basert på 
grunnundersøkelser og laboratorieprøver

Del 2 – Krav til grunnundersøkelser og 
vurdering av data 
Geotekniske data/parametere i fokus framfor 
undersøkelsesmetode. 
Preliminær struktur (noen kap): 
• Basis av grunnundersøkelser (planlegging)
• Beskrivelse av grunnen
• Tyngdetetthet, skjærfasthet, deformasjonsegenskaper osv. 

23.03.20178

• Berg skal inkluderes på samme måte som jord
• Det innebærer at all tekst skal ses over med hensyn til berg
• Observasjonsmetoden løftes fram. 
• «Vanlige metoder å gjøre det på» ses på.

• Numeriske metoder
• Tydeligere krav
• Tydeligere hvordan tilpasse og dokumentere
• Faktorer? 

• Større fokus på vann
• Vann får eget kapittel

Hva endres? Foreløpig antagelse
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Eurokode 7 – aktivitet og framdrift

Nordisk nivå

23.03.20179

Eurokode 7 – aktivitet og framdrift

Nordisk nivå
• Sverige, Danmark, Island, Finland og Norge har inngått et samarbeid i 

forbindelse med revisjon av Eurokode 7.
• Øke påvirkningsmuligheten  

• Møter 2 ganger i året, det går på rundgang å arrangere møtene.
• Omtrent 20 deltagere på hvert møte 

• Styringskomitemøter over telefon 3 – 4 ganger i året
• En representant fra hvert land (5 stk).

• Anbefaler nordiske kandidater med hensyn til deltagelse i 
prosjektgrupper/komiteer som reviderer standarden.

• Speilgrupper for støtte oppunder prosjektgruppedeltagere  
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Eurokode 7 – aktivitet og framdrift

Norsk nivå
• Delta i nordisk- og europeisk 

diskusjon/samarbeid 

• Revidere NA
• Ivareta endringer i kapitler i E7 eller eventuell tilpasning 

til utførelses standarder (ankere).

• Standard Norge har møter/samarbeid med NVE og 
DiBK med hensyn til revisjon av NA i Eurokode 7, NVE-
kvikkleireveileder og SAK/TEK17. 

• Viktig at standard, kvikkleireveileder og veileder til 
SAK/TEK17 blir riktig forstått og brukt i fagmiljøet. 

23.03.201711
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TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN!


