On safe ground
På sikker grunn

INFRASTRUKTUR

Geofaglig spisskompetanse gir
optimal prosjektering

NGI utvikler optimale geofaglige

løsninger for samfunnet
Norges Geotekniske Institutt (NGI) er et internasjonalt
ledende senter for forskning og rådgivning innen
geofagene. Vi utvikler optimale løsninger for
næringslivet og samfunnet, og tilbyr ekspertise om
jord, berg og snø og deres påvirkning på miljøet,
konstruksjoner og anlegg. Vi arbeider i følgende
markeder: olje, gass og energi, bygg, anlegg og
samferdsel, naturskade og miljø.
NGI er en privat stiftelse med kontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim
og datterselskap i Houston, Texas, USA. NGI ble utnevnt til “Senter for fremragende
forskning” (SFF) i 2002 og leder “International Centre for Geohazards” (ICG).

NGI leverer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

geofaglig rådgivning
geoteknisk og ingeniørgeologisk prosjektering
i løsmasser, berg og permafrost
felt- og laboratorieundersøkelser
numerisk analyse og modellering
vurdering av vibrasjoner og rystelser i bakken
jordskjelvanalyser
anleggsoppfølging
instrumentert overvåkning
vurdering av sikkerhet og rehabilitering av
dammer

Hovedkontor:
Postadresse: Postboks 3930 Ullevål Stadion
0806 Oslo
Gateadresse: Sognsveien 72, 0855 Oslo
Tel: 22 02 30 00, Fax: 22 23 04 48
post@ngi.no

Detaljert liste over tjenester vi tilbyr innen infrastruktur finnes
på ngi.no/no/Marked-og-tjenester/Bygg-og-anlegg/

www.ngi.no
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Våre tjenester er knyttet til utbygging av bygg og infrastruktur i Norge og internasjonalt

Spisskompetanse tilegnet gjennom forskning og rådgivningsoppdrag innen geoteknikk og ingeniørgeologi gjør oss i stand til å tilby et bredt tjenestespekter til våre kunder

NGI er Norges største geofaglige
kompetansesenter. Forskning kombinert med rådgivning gir et unikt
utgangspunkt for å levere bane
brytende og optimale løsninger.
Hvem er kundene våre
Vi tilbyr et omfattende utvalg av geofaglige tjenester for
BA-sektoren. NGI er derfor en naturlig samarbeidspartner
for byggherrer, myndigheter, rådgivere,entreprenører
og industri. En tredjedel av NGIs omsetning er relatert til
bygg- og anleggsmarkedet.
Våre tjenester benyttes for bygg, veg, bane, bruer,
kaier, havner, VA-anlegg, tunneler, fjellanlegg, dammer
og forbygninger. Vi dekker hele spekteret i planfasen
fra mulighetsstudier til detaljprosjektering og oppfølging
i byggefasen.
Hva kjennetegner oss
NGIs ekspertise og erfaring fra utfordrende prosjekter,
kombinert med utvikling av byggemetoder og
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beregningsverktøy, gir et unikt utgangspunkt for å levere
banebrytende og optimale løsninger til kundene våre.
NGI er en anerkjent og etterspurt rådgiver både nasjonalt
og internasjonalt. Vi har spisskompetanse på material
oppførsel av bløt leire, og har gjort oss spesielt bemerket
for fundamentering på slik leire. NGI har bidratt til å
sette bransjestandarden. Innen ingeniørgeologi er
spisskompetansen vår knyttet til oppsprukket berg og
sikringsomfang.
Oppdrag og spisskompetanse
NGI har sentral godkjenning som “Ansvarlig prosjekterende” og “Ansvarlig søker” i tiltaksklasse 3 i henhold til
plan- og bygningsloven. Vi har bidratt til fundament
ering av store bygg som Operaen i Oslo og kryssingen
for E18 i Bjørvika. På 70-tallet bidro vi til utvikling av slisse-
veggmetoden for byggingen av T-banen gjennom Oslo.
Metoden ble senere også benyttet for Bjørvika-kryssingen.
Andre større prosjekter med NGI-engasjement er blant
annet E16 Wøyen-Bjørum, dobbeltspor Skøyen-Asker
med Lysaker stasjon, nye Nasjonalteateret stasjon,
Gardermobanen og Strindheimtunnelen i Trondheim.
Kunnskapen fra deltakelse i over 150 fjellanlegg over

hele verden er benyttet til å utvikle Q-metoden
- et verktøy som brukes internasjonalt for å klassifisere
bergmasser og vurdere sikringsbehov. Vi har også vært
en pioner i bruk av numerisk modellering for å
bestemme nødvendig fjellsikring.
Pådriver for utvikling av geofagene
NGI deltar aktivt i bransjeforeninger både nasjonalt
og internasjonalt. Flere av våre eksperter sitter i fagkomiteer, ekspertpanel og standardiseringsutvalg. Vi
driver omfattende foredragsvirksomhet, og NGI er
gjerne vertskap for bransjearrangementer.
Med støtte fra Norges forskningsråd og industrien
gjennomfører NGI for tiden et omfattende FoU-prosjekt
på langtidseffekt av pelers bæreevne.
I et annet forskningsprogram i samarbeid med BAbransjen har vi utviklet metoder og rutiner for bygging i
områder med alunskifer (black shale). Typiske problemstillinger ved slike grunnforhold er svelling av alunskifer i
kontakt med luft og vann og utvikling av radongass.
NGI bidrar også aktivt til utvikling av metoder og rutiner
for sikring av tunneler.
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