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Utfordringer med sentral godkjenning for geoteknisk prosjektering 
 
 
 

Norsk Geoteknisk Forening (NGF) er en organisasjon for geoteknikere i Norge. 
Foreningen har i dag over 600 medlemmer, og har blant annet som formål å lette 
utvekslingen av kunnskaper og erfaring om geotekniske spørsmål innen det norske 
fagmiljøet. NGF har de siste årene mottatt bekymringsmeldinger fra aktører i 
byggebransjen, hvor det stilles spørsmål ved kompetansen og erfaringen i noen foretak 
innenfor ansvarsområdet geoteknikk for firma med sentral godkjenning. Vi ønsker med 
dette brevet å belyse utfordringer med dagens system med sentral godkjenning og tildeling 
av denne. Det gjelder prosjektering generelt og spesielt tiltak i kvikkleire, hvor de 
samfunnsmessig største risikoene forekommer ved prosjektering utført av foretak uten 
tilfredsstillende erfaring og/eller kompetanse.  
 
Innledningsvis ønsker vi å komme med en presisering av noen begreper som ofte blandes. 
En byggetekniker har hovedansvaret for bygging med stål/betong/tre osv. En 
ingeniørgeolog/geolog har normalt ansvar for berg og skred i bratt terreng, typisk med 
fallende blokker. En geotekniker har ansvaret for løsmasser, herav stabilitet i 
sand/silt/leire/kvikkleire. Geotekniker er ikke en beskyttet tittel, og relevante fag 
undervises blant annet ved NTNU i Trondheim. Fagene ligger da inn under fagretningen 
Bygg og Miljøteknikk.  
 
For byggesaker er ansvarsområdet definert i Sak 10 §13-5. Fagområdet Geoteknikk 
omhandler både geoteknikk og miljøgeologi. Ingeniørgeologi er ikke et eget fagfelt i Sak 
10 §13-5, men faller ofte inn under e) Geoteknikk. Dette medfører en noe uheldig 
sammenblanding av flere fagfelt inn under ett ansvarsområde. Videre vil et foretak som 
kun har kompetanse på geoteknikk, miljøgeologi eller ingeniørgeologi kunne får sentral 
godkjenning i ansvarsområdet Geoteknikk, selv om foretaket kun innehar kompetanse og 
erfaring innen en del av ansvarsområdet.  NGF har fått flere henvendelser om at aktører 
med manglende kompetanse og/eller erfaring innen ansvarsområdet geoteknikk har sentral 
godkjenning for prosjektering geoteknikk.  
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Geoteknikk er et ingeniørfag som handler om jordas egenskaper i byggeteknisk henseende, 
og vurdering av stabilitet og fare for skred. Fra vitenskapelig side handler geoteknikk mye 
om å definere jordens styrke- og deformasjonsegenskaper. For å kunne tolke og forstå 
jordens oppførsel og egenskaper kreves både relevant utdanning og erfaring innen faget.  
Uten tilfredsstillende kompetanse og erfaring kan det for eksempel hende at prosjekterende 
ikke greier å identifisere kvikkleiren ut fra undersøkelsene som gjøres. 
 
For å praktisere som geotekniker er det, i motsetning til de fleste andre fag, utfordrende å 
jobbe i fagfeltet på kryss av landegrensene. Dette skyldes at vi i Norden har spesielle 
avsetningsforhold med breer og landheving, som har gitt oss særegne grunnforhold jamfør 
resten av Europa.   
 
Geoteknikk er et krevende fagfelt, som fordrer en kombinasjon av erfaring og relevant 
utdanning. Det gjøres kompliserte beregninger, og det må utføres tolkninger av f.eks. 
materialparametere som benyttes til beregninger. Denne kombinasjonen gjør at kravet til 
f.eks. tiltaksklasse 3, med utdanning på masternivå og minimum 8 års erfaring er meget 
fornuftig. Det NGF undres over er hvordan kravet til utdanning og erfaring kontrolleres? 
 
Geoteknikere jobber i et fagfelt hvor uheldige hendelser fort kan medføre store materielle 
og økonomiske konsekvenser, og i verste fall tap av liv og helse. Det er et ønske om å 
jobbe mot færre uhell og skader innen vårt fagfelt. Det er mange gode initiativer for å 
begrense skadesaker, vi nevner blant annet prosjekt BegrensSkade som er et 
samarbeidsprosjekt mellom mange av de største aktørene i byggebransjen.  Vi registrerer at 
det allikevel oppstår skadesaker og mener at noe kan skyldes manglende eller mangelfull 
prosjektering.  
 
Som fageksperter har vi alle et felles ansvar for å si fra når vi ser forhold som kan føre til 
skade på personer og/eller materiell. NGF er bekymret for at kommuner og private aktører 
benytter Sentral godkjenning som et kompetansebevis, og dermed benytter konsulenter 
uten tilfredsstillende kompetanse og eller erfaring. I verste fall, så blir arbeidene kontrollert 
av et tilsvarende firma, og feilprosjektering kan komme til utførelse. Dette kan i verste fall 
medføre tap av menneskeliv.   
 
NGF ønsker med dette brevet å utfordre Direktoratet for byggkvalitet til å se på 
tildelingskriteriene for sentral godkjenning for geoteknisk prosjektering. Vi stiller gjerne 
opp til diskusjon om det er ønskelig.  
 


