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Velkommen
Vår strategi 2014-2017 tar utgangspunkt i vår
samfunnsoppgave. Vi leverer bærekraftig ny
kunnskap og FoU-resultater av høy internasjonal kvalitet som tas i bruk.
Vi er synlige og tilstede internasjonalt og innen flere fagområder tar vi en ledende rolle. Vi
satser tungt på kompetansebygging og samarbeid med de beste universitetene i Norge og
utlandet.
En viktig milepel i 2014 var åpningen av vårt
kontor i Perth, Western Australia. Vårt Perthkontor har Oseania og Asia som sitt hjemmemarked. Sammen med kontorene i Oslo,
Trondheim og Houston tilbyr vi nå en global
ressursbase for større prosjekter.
NGI jobber aktivt med kontinuerlig forbedring
av bærekraft og miljø i egen virksomhet og i
våre løsninger. Vi ble miljøsertifisert etter ISO
14001 i 2014. Vi satser nå på fornybar energi
gjennom stor aktivitet på fundamentering for
offshore vind.
Det er stort behov for NGIs kompetanse og
løsninger de kommende årene, både i Norge
og internasjonalt.
2015 blir et spennende år, hvor NGI blant
annet skal være vertskap for en stor
internasjonal konferanse, ISFOG 2015 –
Intenational Symposium on Frontiers in
Offshore Geotechnics. Om lag 380 deltakere
vil samles på Scandic Holmenkollen Park 10-12
juni.
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Noen resultater i 2014:
Større FoU prosjekter i samspill med andre
- SFI- Klima 2050, i samarbeid med bl.a.
SINTEF (leder)
- REDWIND, prosjekt under Forskningsrådets EnergiX program, ledet av NGI
- Reliability of Piles, industriprosjekt med en
rekke internasjonale energiselskaper
Økt relevant kompetanse
- Betydelige ressurser er brukt på kompetansetiltak for NGIs ansatte
- Mange nye dyktige medarbeidere
- Nytt system for faglig erfaringsutveksling
Et mer synlig NGI
- NGI Perth er nyopprettet datterselskap i
Western Australia
- NGI-ere er meget aktive på kurs og konferanser internasjonalt
- Miljøsertifisert - ISO 14001
- NGI fikk ny logo og grafisk profil i 2014
Lønnsomhet
- Nye markeder og nye kunder
- Godt resultat for NGI i 2014
Vi takker våre oppdragsgivere, partnere og
Norges forskningsråd for tilliten vi blir vist
gjennom utfordrende oppgaver. Denne Virksomhetsrapporten gir noen glimt fra NGIs
virke i 2014.
Lars Andresen
Administrerende direktør

NGIs ledelse
(fra venstre):
Mimoun Bouhmidi,
Økonomisjef
Inger Kristine Tovslid,
HR sjef
Ørjan Nerland,
Leder Bygg, anlegg og samferdsel
Lars Andresen,
Administrerende direktør
Anne Kibsgaard,
Leder Miljøteknologi
Anders Solheim,
Leder Naturfare
Karl Henrik Mokkelbost,
Leder Offshore energi
Foto NGI ledelse/styre, s. 2, 12-13:
Ole Walter Jacobsen
Foto NGI konseptbilder, s. 4, 7, 8, 11:
Damian Heinisch
Flyfoto Herøya Industripark s. 10:
Hydro / Thynning
Øvrige foto:
NGI
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Norges Geotekniske Institutt (NGI)
er en uavhengig privat næringsdrivende stiftelse som utfører forskning,
utvikling og avansert rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag, både for
landbasert og offshore virksomhet. NGI er også en aktiv samarbeidspartner for universiteter, og deltar sammen med dem i undervisning, veiledning av studenter og forskningsprosjekter. NGIs virksomhet er rettet mot
både nasjonale og internasjonale markeder.
NGI ble formelt opprettet pr 1. januar 1953, som et institutt under Norges
Teknisk Naturvitenskapelige Forskningsråd (NTNF), og ble i 1985 omgjort
til selvstendig stiftelse. NGI har i dag hovedkontor og laboratorier i Oslo,
avdelingskontor i Trondheim, snøskredforskningsstasjon i Strynefjellet
og datterselskap i Houston, Texas, USA og Perth, Western Australia.
Som en næringsdrivende stiftelse har NGI følgende samfunnsoppgaver:
• Nasjonalt senter for geoteknisk forskning og utvikling
NGI skal drive forskning og utvikling innen geoteknikk og tilhørende
fag som skaper resultater i form av ny kompetanse, nye metoder og ny
teknologi
• Utvikle kunnskap og teknologi som tas i bruk
Våre resultater skal være relevante for markedet og komme til anvendelse
• Sørge for faglig utvikling av medarbeidere og bistå med utdanning
Kontinuerlig kompetanseheving hos egne medarbeidere og samspill
med de viktigste norske utdanningsmiljøene innen våre fagområder er
en vesentlig del av vår virksomhet.
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Thomas Langford
Avdelingsleder
Offshore geoteknikk

Offshore energi

Dag Tollefsrud
Avdelingsleder
Instrumentering og
overvåkning
Karl Henrik Mokkelbost
Områdeleder

NGI er internasjonalt ledende på flere områder innen offshore
geoteknikk relatert til utbygging av olje- og gassfelt og vindkraft.
Et tegn på dette er at NGI ble utnevnt som vertskap for 3rd
International Symposium on Frontiers in Offshore Geotechnics
(ISFOG) i 2015. Ca. 34 prosent av NGIs aktivitet i 2014 er relatert til markedsområdet Offshore energi.

Instrumentering for peletester i
vindpark utenfor Rügen

Karin M. Norén-Cosgriff
Avdelingsleder
Computational
Geomechanics (CGM)
Morten Andreas Sjursen
Avdelingsleder
Laboratorium og
modellforsøk
Lars Grande
Avdelingsleder
Petroleumsgeomekanikk
og geofysikk (PGG)

Prøvetakingsforsøk på land
støtter Johan Sverdrup
En jordavsetning ved fjorden i Halden ble sommeren 2014 valgt ut til
et forsøksprosjekt i regi av NGI, på oppdrag fra Statoil. Hensikten var å
skaffe sammenligningsgrunnlag for prøvetaking på Johan Sverdrup-feltet
i Nordsjøen. Statoil ønsket å få gjennomført forsøk med ulike prøvetakings-metoder på land, i materialer av lignende type som finnes på havbunnen på Johan Sverdrup.

FORSØKSPROSJEKT I REGI AV
NGI, PÅ OPPDRAG FRA STATOIL

I 2016 skal Wikinger vindmøllepark – bestående av 70 vindturbiner –
bygges ut i Østersjøen nordøst for Rügen på vanndybder inntil 42 meter.
Vindmøllene skal stå på en plattform med fire ben som står på fire peler i
sjøbunnen. Det tyske Bilfinger Marine and Offshore Systems ble kontrahert av Iberdrola for å gjennomføre fullskala tester av pelenes kapasitet.
Disse testene ble gjennomført ved årsskiftet 2014/2015.

NGI utførte tester med seismisk trykksondering (CPT) på forsøksfeltet
med silt. Senere ble det tatt både blokkprøver og tradisjonelle sylinderprøver i det samme området i Halden. Målet var å skaffe seg erfaring med
ulike prøvetakingsmetoder, sammenligne in situ-resultater med laboratorieresultater, samt å lære mer om prøveforstyrrelser. Landforsøkene
utgjør en del av et større prosjekt for undersøkelse av sjøbunnen på Johan
Sverdrup, med både feltprøver og laboratorieprøver.
Silt, med kornstørrelse mellom leire og sand, er et utfordrende materiale
som ikke er tilstrekkelig utforsket og forstått. Mer kunnskap er nødvendig
for fremtidige byggeprosjekter både på land og til havs.

DESIGNET OG INSTALLERTE ALLE
INSTRUMENTENE SOM BLE BRUKT I
TESTENE
For å sikre en mest mulig funksjonell og robust utforming av fundamentene utførte Bilfinger omfattende tester på tre ulike steder offshore, under
tøffe vinterforhold. På hvert av stedene ble tre stålpeler, inntil 38 meter
lange, drevet ned i sjøbunnen gjennom en sjøbunnsramme. Etter en hvileperiode på flere uker ble en stor stålbjelke med testutstyr senket ned over
pelene og en stålbjelke ble plassert på toppen av pelene for å gjennomføre
belastningsprøver.
NGI ble kontrahert for å utstyre pelerammen og andre viktige deler med
alle nødvendige måleinstrumenter. NGI designet og installerte instrumentene som ble brukt i testene og var også til stede offshore for å drifte
måleutstyret under selve testingen. Resultatene fra testene vil bli brukt til
å optimalisere løsningene for fundamenteringen av de 70 vind-turbinene.
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Bygg, anlegg og
samferdsel

Elin Katrine Morgan
Avdelingsleder
Ingeniørgeologi og
bergteknikk
Magnus Rømoen
Avdelingsleder
Landfundamentering
Ørjan Nerland
Områdeleder

NGI er Norges største geotekniske kompetansesenter. Forskning
kombinert med rådgivning gir et unikt utgangspunkt for å levere
banebrytende og optimale løsninger. NGI er en naturlig samarbeidspartner for byggherrer, myndigheter, rådgivere, entreprenører
og industri. Av NGIs aktivitet i 2014 er 37 prosent relatert til markedsområdet Bygg, anlegg og samferdsel.

Jordskjelvberegninger for European
Spallation Source

Kristoffer Kåsin
Avdeligsleder
Feltundersøkelser
Vidar Gjelsvik
Avdeligsleder
Geoteknikk og Naturfare
NGI Trondheim

Grunnundersøkelser og prosjektering for ny E6 Trondheim

Når Sverige og Danmark sammen bygger et av verdens største og mest
moderne forskningslaboratorier, ESS, har NGI bidratt med vurdering av
fundamenteringsløsninger for bygget. Formålet er at det skal tåle rystelser
fra et eventuelt jordskjelv. NGI har utført avanserte analysere i samarbeid
med strukturingeniører og seismologer, og har vært en strategisk samarbeidspartner for Sweco Structures. Bakgrunnen er at NGI har mange
års erfaring med grunnundersøkelser og jordanalyser, samt bred jordskjelvkompetanse.

BRED JORDSKJELVKOMPETANSE
Konstruksjonen av ESS, European Spallation Source, ble påbegynt høsten
2014 i den nord-østlige utkanten av Lund. Anlegget, som vil omfatte verdens kraftigste nøytronmikroskop, skal brukes internasjonalt til en rekke
forskningsformål. Forskningssenteret vil koste ca 1,84 milliarder euro, vil
få nærmere 500 ansatte og bli besøkt av flere tusen forskere årlig. Ioniserende stråling som genereres under drift gjør at utbyggerne stiller ekstremt
høye krav til sikkerhet.

Kan man bygge ei bru og et veikryss på kvikkleire? Det kan man, men
geotekniske grunnundersøkelser og stabiliserigstiltak blir enda viktigere
enn ellers.
Som ledd i prosjekteringen av ny, firefelts E6 mellom Storler og Jaktøyen
sør for Trondheim har NGI levert omfattende geotekniske tjenester til
Aas-Jakobsen Trondheim AS, som prosjekterer veistrekningen for Statens
vegvesen. Her er utfordringen store områder med kvikkleire. Historisk
har det gått flere større kvikkleireskred i denne delen av Sør-Trøndelag,
og det er enkelte steder 400 meter ned til grunnfjell.

MAN KAN BYGGE
EI BRU OG ET
VEIKRYSS PÅ
KVIKKLEIRE

NGI har utført omfattende feltarbeid i området der nye E6 skal
bygges. Et stort antall prøver, samt
trykksonderinger, har bidratt
til å kartlegge grunnforholdene.
Spenningsendringer i grunnen
og setninger over tid er noen av
utfordringene som må tas i betraktning når fundamenteringsløsningene
skal holde i minst hundre år.
NGIs avdeling i Trondheim har også utført miljøtekniske undersøkelser.
Forurensninger i grunnen stammer fra veitrafikk og oljeavrenning fra en
bensinstasjon i området.
Kontrahering av hovedentreprenør for veiutbyggingen skjer sommeren
2015, med planlagt anleggsstart høsten 2015.
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Ulrik Domaas
Avdelingsleder
Snø- og steinskred
Andi A. Pfaffhuber
Avdelingsleder
Geokartlegging

Naturfare

Anders Solheim
Områdeleder

Guro Grøneng
Avdeligsleder
Løsmasseskred og risiko

NGI har internasjonalt anerkjent ekspertise for å vurdere fare og
risiko i forhold til snøskred, løsmasseskred, fjellskred, flodbølger eller
jordskjelv. Vi gir råd til næringsliv, myndigheter, grunneiere og andre
med ansvar for sikkerhet. Ca. 16 prosent av NGIs aktivitet i 2014 var
relatert til Naturfare-området.

Kartlegger risiko langs jernbanetraséer
I lys av økt oppmerksomhet rundt risiko, kartlegger Jernbaneverket alle banestrekninger med tanke på skredfare og flomproblemer. NGI bisto i 2014 Jernbaneverket med oversiktskartlegging av ulike typer skredfare for strekninger langs Gjøvikbanen,
Bergensbanen, Dovrebanen, Trønderbanen og Nordlandsbanen.
Hovedhensikten med kartleggingene er å identifisere mulige problemområder og klassifisere disse områdene ut fra en risikovurdering. Oversiktskartleggingen har blitt utført ved hjelp av GIS-teknologi, som gjorde det
mulig å risikokartlegge hele jernbanestrekningen. Det etterfølgende feltarbeidet fokuserte på problemområder identifisert i
GIS analysene, skredhistorikk
og samtaler med oppsynsmenn fra Jernbaneverket.

BLIR UTFØRT VED
HJELP AV GISTEKNOLOGI

Resultatet av det hele er oversiktskart for de aktuelle jernbanestrekningene som viser fare, konsekvens og risiko i form av fargekoder. Neste steg
for Jernbaneverket er mer detaljert kartlegging av de mest kritiske områdene, og etter hvert også å konkretisere forslag til sikringsløsninger for
å redusere risikoen for skader fra skred og flom langs banene.

Nyutviklet sensorteknologi
varsler bilister om snøskred
I lange perioder hvert år har innbyggerne på Sandhornøya i Gildeskål sør
for Bodø store problemer med å komme
seg til fastlandet. Årsaken er at veien til
bruforbindelsen må stenges på grunn av
overhengende snøskredfare på en lengre
strekning. Dermed må bilistene kjøre en
lang omvei og ta ferje til fastlandet.
På oppdrag fra Statens vegvesen har NGI
utviklet ny, avansert overvåkingsteknologi som automatisk vil stenge veistrekningen forbi Sanneslia ved skredhendelser.
Systemet er basert på en rekke geofoner,
som blir fastmontert på strategiske steder
i fjellsiden. Ved den minste antydning
til vibrasjoner i grunnen, vil mikrokontrollere plassert opp i lia starte en prosesseringsalgoritme utviklet for å skille
mellom snøskred og andre kilder til vibrasjon (trafikk, dyr, jordskjelv etc.). Når
et snøskred detekteres, vil disse enhetene
gi beskjed via radio til en datamaskin
nede ved veien, som igjen vil aktivere
varslingen og slå på rødt lys for bilistene.
Tidsfaktoren er ekstremt viktig. Fra et
mulig skred blir oppdaget til bilistene varsles, vil det gå maksimum 2 sekunder. Etter noen minutter åpnes veien
igjen automatisk, dersom sensorene registrerer at faren er over. En annen
viktig faktor er strømforbruket. En kombinasjon av solceller og smarte
batterier gjør at systemet vil fungere i årevis uten lading.

DET GÅR MAKS. 2 SEKUNDER FRA
SKREDET GÅRTIL BILISTEN VARSLES
Forskningsprosjektet har involvert avansert programmering så vel som utvikling og utprøving av ny sensorteknologi. NGI-ekspertenes erfaring fra
instrumentering og overvåking i offshoresektoren har kommet godt med.
Geofonanlegget på Sandhornøya vil bli operativt fra sesongen 2015-16.
Det er et av flere prøveprosjekter der Statens vegvesen på ulike utsatte
strekninger tester nye metoder for automatisk varsling av snøskred.
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Gijs Breedveld
Teknisk ekspert
Midlertidig områdeleder
2014/2015

Miljøteknologi

Arne Pettersen
Avdelingsleder
Vann og ressurser
Anne Kibsgaard
Områdeleder

NGI har en sentral rolle i arbeidet med opprydding av forurenset
jord, grunnvann og sedimenter, og forsvarlig deponering. Vi utvikler metoder for undersøkelse, evaluering av risiko samt gjennomføring av tiltak. Ca. 13 prosent av NGIs aktivitet i 2014 er relatert til Miljøteknologi, i tillegg er det mange miljørelaterte oppgaver
innen Bygg, anlegg og samferdsel.

Paul Sverdrup Cappelen
Avdelingsleder
Forurensning og
arealutvikling
Marianne Kvennås
Avdeligsleder
Miljø Trondheim

Miljørådgiver for Herøya Industripark
I over 20 år har NGI hatt oppdrag for Norsk Hydro og Herøya Industripark
i Porsgrunn i forbindelse med miljøspørsmål knyttet til forurenrensning
som har skjedd siden anleggene ble satt i drift på 1920-tallet. Herøya er i
dag dobbelt så stor som opprinnelig, og en stor del av de utfylte massene
består av industriavfall.
Miljøoppryddingen startet i 1988, da det ble oppdaget lekkasjer av giftige
dioksiner og kvikksølv fra Herøya i fjorden. NGI ble engasjert for å gjøre
grunn- og grunnvannsundersøkelser for Norsk Hydro. Dette ble begynnelsen på NGIs omfattende satsing på miljøteknologi.
En rekke permanente grunnvannsbrønner blir i dag brukt til kontinuerlig overvåking og regelmessig prøvetaking for å fastslå om det forekommer avrenning av forurensning ut i sjøen. NGI har i 2014 bistått som
miljørådgiver i forbindelse med utfylling i strandkanten av fjorden og
oppfølging av kravene i Vanndirektivet fra EU.
NGI har nylig ledet et større, industrielt forskningsprosjekt med tildekking av forurensede sedimenter på sjøbunnen. Prosjektet er et samarbeid med NIVA. Hovedformålet var å utvikle ny teknologi for tildekking
på dypt vann. Derfor var det behov for å finne fram til nye, innovative
metoder og materialer. Flere entreprenører, leverandører av materialer,
samt myndighetene, var involvert i arbeidet med testfeltet, og resultatet
av tildekkingen har vært svært vellykket.

Forskningssamarbeid for smartere
miljøovervåking til havs
Smartere og mer automatisert miljøovervåking av vannkvaliteten er
hovedmålet for forskningsprosjektet IMiRO, som ble igangsatt av NGI
i 2014 og skal sluttføres i 2016. IMiRO – Innovative monitoring of environmental risk – er et strategisk forskningsprosjekt, delvis finansiert av
midler fra Forskningsrådet.

MER KUNNSKAP OG FORBEDREDE
METODER
Målgruppen er i første rekke olje- og gassindustrien, som ønsker mer automatisert prøvetaking og online overvåking, samt miljømyndighetene,
som ønsker bedre kontroll med alle typer skadelige utslipp til havs og
langs kysten.
Prosjektgruppen, som består av eksperter på instrumentering og
miljøteknologi, arbeider med å:
- utvikle nye, mer presise metoder for å overvåke oljerelaterte stoffer i
vann in situ og online
- utvikle nye, mer presise metoder for å overvåke oljerelaterte stoffer i
sedimentet på sjøbunnen
- sette sammen eksisterende målemetoder på nye, smartere måter.

TILDEKKINGEN
HAR VÆRT SVÆRT
VELLYKKET
Foto: Hydro / Thynning
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IMiRO er satt sammen av tre arbeidsgrupper, som forsker på:
- online, kontinuerlig miljøovervåking til erstatning for ekspedisjonsbasert overvåking
- automatiserte systemer for prøvetaking i vann
- forbedring av metoder og utstyr for overvåking av miljøgifter i bunnsedimenter.
Teknologien som utvikles vil gjøre det mulig å gi en rask respons og
dermed hindre omfattende forurensning.
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Styrets beretning 2014
NGI er et teknisk-industrielt forskningsinstitutt som utfører forskning, utvikling og avansert rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag,
både for landbasert og offshore virksomhet.
Virksomheten er rettet mot både nasjonale og
internasjonale markeder. NGI er organisert som
en privat næringsdrivende stiftelse med hovedkontor i Oslo og med kontor i Trondheim og en
forskningsstasjon i Stryn. NGI har to heleide
datterselskap, organisert som aksjeselskap. NGI
Houston er registrert i Houston, Texas, USA og
det nylig etablerte NGI Perth er registrert i Perth,
Australia. Datterselskapene fører egne regnskap.

Strategi
NGIs strategi er å levere internasjonalt ledende
geofaglig forskning, utvikling og rådgivning innen våre markeder: Offshore energi, Bygg, anlegg
og samferdsel, Miljøteknologi og Naturfare. Vår
FoU skal være relevant og anvendt og vi søker
å utvikle kunnskap og løsninger sammen med
kunder, samarbeidspartnere og U&H sektoren. I
vår virksomhet skal FoU og rådgivning være integrert og vi søker aktivt å utnytte samspillet og
synergiene mellom FoU og rådgivning.

Økonomisk resultat i
2014
Driftsresultat er på 4,9 mill. kr. Og nettoresultatet
er 7,4 mill. kr. Omsetningen i 2014 utgjorde 393
mill. kr., en økning på 23 mill. kr i forhold til 2013.
Basisbevilgning fra Norges forskningsråd var på
23,3 mill. kr. eller 6 % av omsetningen. I tillegg
mottok NGI 3,0 mill. kr. fra NVE for å utøve sitt
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nasjonale ansvar innen snøskredforskning. De
resterende 93 % av NGIs omsetning kommer fra
oppdragsvirksomhet for privat næringsliv og det
offentlige i Norge og i utlandet. Internasjonale
inntekter representerte 28 % av NGIs omsetning.
Dette er en økning på 7 % fra 2013. NGI har en
solid egenkapital, og likviditeten er meget god.
Forutsetningen for fortsatt drift er til stede, og
årsregnskapet for 2014 er satt opp under denne
forutsetningen. Styret mener at regnskapet gir et
rettvisende bilde av selskapets resultat og balanse
ved årsskiftet.

Personale
Det var ved årets utgang 224 fast ansatte, og det
ble utført 228 årsverk i 2014. Over 88 % av medarbeiderne har universitets- eller høgskoleutdanning. Over 31 % av fast ansatte er av ikke-norsk
opprinnelse og vi har ansatte fra over 29 land. I
tillegg mottok NGI ca. 25 gjesteforskere og postdoc stipendiater fra utlandet i 2014.
Samlede utgifter til lønn og annen godtgjørelse,
inklusivt feriepenger, overtid, pensjons- og
trygdekostnader beløp seg til 253 mill. kr. I 2014
forhandlet NGI fram en avtale om overgang fra
ytelsesbasert til innskuddsbasert pensjonsordning for sine ansatte fra 1. januar 2015.
I perioden 2004–2014 er totalt 36 stipender,
fordelt på 27 ansatte, tildelt fra NGIs FoUstipendfond. Fondet finansierer blant annet
forskningsopphold for sine faste ansatte etter
søknad. NGI fortsatte å støtte doktorgradstudier
for flere av sine ansatte og prioriterte i tillegg flere
kompetanseutviklingstiltak.

NGIs styre
(fra venstre):
Arnd Wilhelms
Senior Vice President Petroleum
Technology, Statoil ASA, TPD
Technical Excellence, Bergen
Per Are Hellebust
Regionsdirektør, Statkraft
Energi AS, Oslo
Styreleder: Klaus J. Hansen
Direktør Spesialprosjekt, Veidekke
Entreprenør AS, Oslo
Bente Nyland
Oljedirektør, Oljedirektoratet,
Stavanger
Lars Andresen
Adm.dir., NGI
Observatør: Steinar Nordal
Professor, NTNU, Institutt for bygg,
anlegg og transport, Trondheim
Carl B. Harbitz
Dr. scient og Teknisk ekspert, NGI
Nestleder: Vibecke Hverven
Daglig leder, OBOS Prosjekt AS
Beate Kvistedal
Master of Marketing
Management, NGI

Samfunnsansvar

Likestilling og mangfold Framtidsutsikter

NGI bidrar nasjonalt og internasjonalt til en
kunnskapsbasert bærekraftig utvikling av næringsog samfunnsliv gjennom våre FoU resultater, standardiseringsarbeid, samarbeid med universiteter
og bistand til myndigheter og berørte ved akutte
hendelser. NGIs retningslinjer med hensyn til
menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og
sosiale forhold, det ytre miljø og bekjempelse av
korrupsjon er gitt i NGIs styringssystem.

Det er full likestilling mellom kjønnene i NGI.
Blant NGIs 224 fast ansatte pr. 31.12.2014 er det
31% kvinner. Det er 7 kvinner i NGIs linjeledelse
på 23 personer og 2 kvinner blant de 7 som utgjør
øvre ledergruppe. Blant styrets 5 eksterne medlemmer er det 2 kvinner. Ved årets slutt var det 42
fast ansatte med deltidsengasjement, hvorav 20
var kvinner. Mangfold er en ønsket og positiv del
av bedriftskulturen og noe som styrker selskapets
evne til å operere under forskjellige forhold og
rammebetingelser. Rekrutterings- og personalpolitikken skal sikre like muligheter og rettigheter.
NGI tilrettelegger for nedsatt funksjonsevne ved
behov. Enhver form for diskriminering strider
mot selskapets verdigrunnlag.

Helse, miljø og sikkerhet
NGI prioriterer sikkerhet, vern av liv, helse,
arbeidsmiljø og det ytre miljøet i all vår virksomhet. Vi har en målsetning om null alvorlige
skader og tap av menneskeliv. Det er styrets oppfatning at NGI har et godt arbeidsmiljø og arbeider bevisst for å ta vare på dette. I 2014 var
det totale sykefraværet 2,65 %, hvorav 0,59 % var
langtids sykdom hos et fåtall ansatte. Det har
vært 2 skader i forbindelse med NGIs aktiviteter
som førte til fravær. Verne- og miljøarbeidet
drives etter arbeidsmiljølovens forutsetninger.
NGI er sertifisert i henhold til miljøstyringssystemer ISO 14001 for forskning og utvikling,
rådgivning og tjenester innen geofagene. Vi vil
arbeide systematisk og målrettet for å minimere negativ påvirkning av det ytre miljøet
som følge av vår virksomhet. Vi tar aktive valg
for å oppfylle miljøforpliktelsene og vise ansvar
for omgivelsene og miljøet. Vi forplikter oss til
å identifisere, kartlegge og følge opp miljøaspekter relatert til virksomhetens aktiviteter og
prosjekter, interne forhold og leverandører og
tilfredsstille lovpålagte, kundenes og egne krav.

Markedssituasjonen innen NGIs virksomhetsområder i 2015 er relativt gode selv om fallet i
oljepris gir usikkerhet innenfor området Offshore energi. NGI har en god ordrereserve ved
inngangen til 2015 og står godt rustet til å takle
nødvendige markedstilpasninger. NGI forventer
et godt faglig og økonomisk år også i 2015.
Oslo 10. mars 2015

Kvalitetssikring
NGIs kvalitetsstyringssystem er sertifisert i
henhold til ISO 9001 for forskning, utvikling
og rådgivning innen geofagene. NGI har fokus
på kvalitet, arbeids- og miljøstyring som forebyggende verktøy. NGIs miljø- og løsmasselaboratorier, innehar akkrediteringsdokument
test 118 og utfører akkrediterte analyser innen
akkrediteringsomfanget P12 kjemisk analyse
og P99-4 Geoteknisk prøving. Akkreditering er
første gang innvilget i 1998 av Norsk Akkreditering (NA).
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Regnskap 2014

Mimoun Bouhmidi
Økonomisjef

RESULTATREGNSKAP

(Tall i 1000 kroner)		
2014
2013

DRIFTSINNTEKTER		
Offshore energi
132 997
124 524
Miljø
52 673
48 824
Bygg, anlegg og samferdsel
145 353
141 781
Naturskade
61 644
54 104
SUM DRIFTSINNTEKTER
392 667
369 233
		
DRIFTSKOSTNADER		
Personalkostnader
253 142
238 691
Direkte prosjektkostnader
62 454
61 641
Andre driftskostnader
59 599
59 474
Avskrivninger
12 597
12 248
Netto tap på fordringer
0
0
SUM DRIFTSKOSTNADER
387 792
372 054
DRIFTSRESULTAT
4 875
-2 821
NETTO FINANSINNTEKTER
3 322
3 689
AVSATT SKATT, IKKE LIGNET
0
0
EKSTRAORDINÆRE INNTEKTER
0
0
BETALBAR SKATT
777
1 138
RESULTAT
7 420
-270
OVERFØRT TIL ANNEN EGENKAPITAL
7 420
-270

BALANSE PR. 31. DESEMBER

2014
(1000 kroner)		

2013
(%)

(1000 kroner)		(%)

EIENDELER
ANLEGGSMIDLER				
Bygninger/driftsmidler
114 626		
34
Abonnementslån
0		0
Aksjer
630		0
Utlån
16 291		
5
Obligasjoner
0		0
SUM ANLEGGSMIDLER
131 546		
39

121 216		
36
0		 0
610		 0
13 784		
4
0		 0
135 609		
41

				
OMLØPSMIDLER				
Prosjekter i arbeid
18 749		
5
Kundefordringer
57 457		
17
Andre fordringer
5 387		
2
Bankinnskudd
126 998		
37
SUM OMLØPSMIDLER
208 591		
61

27 159		
48 791		
4 323		
118 621		
198 894		

8
16
1
35
59

SUM EIENDELER

334 503		

100

30 000		
159 056		
189 056		

9
48
57

34 206		

10

KORTSIKTIG GJELD				
Leverandører
16 886		
5
Avsatt skatt, ikke lignet
1 735		
1
Offentlige trekk og avgifter
25 316		
7
Påløpt lønn og ferielønn
30 512		
9
Forskudd fra kunder
32 535		
9
SUM KORTSIKTIG GJELD
106 983		
31

18 693		
956		
22 336		
31 260		
37 996		
111 241		

6
0
7
9
11
33

SUM GJELD

143 660		

42

145 447		

43

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

340 137		 100

334 503		

100

340 137		 100

EGENKAPITAL OG GJELD
EGENKAPITAL				
Grunnkapital
30 000		
9
Annen egenkapital
166 477		
49
SUM EGENKAPITAL
196 477		
58
				
LANGSIKTIG GJELD
Pensjonsforpliktelser
36 677		
11
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Nøkkeltall 2014

Inger Kristine Tovslid
HR-sjef

16%

Marked

16%
34%

Market
Omsetning
og ansatte
34%

Bygg, anlegg og samferdsel

Antall ansatte

37%

Miljøteknologi

13%

MNOK
MNOK
Antall ansatte

Naturfare

37%

Building, Construction and Transportation
Omsetning

400

Offshore energi

Offshore Energy
Antall ansatte

350
300
200
150

Clients

100
1998

2000

2002

Olje- og energiselskaper

29%

14%
21%

5%

Fylker og kommuner

120

5%

Øvrig næringsliv på land

6%

2010

2012

2014
40 - 49 years: 80

State agencies

30 - 39 years: 60

County and local authorities

14%

20 - 29 years: 29

Alderssammensetning

Other industry on land
RCN basic funding

80
6%

Kvinner: 69 (30,7%)

NFR - andre prosjekter

3%

100

21%

NFR - basisbevilgning

2008
(Mill. NOK)

Consultants
Antall kvinner/menn

Statlig virksomhet

MNOK
Eksport

5%

2006

Contractors

17%

Rådgivende bedrifter

5%

2004

Oil, gas and energy companies

Entrepenører

17%

50 - 59 years: 31

Environmental Engineering

250
13%

Kunder
29%

60 - 66 years: 25

Natural Hazards

Menn: 156 (69,3%)

RCN projects

3% 60

60 - 66 år: 25

40
20

Inntekter

354,9

50 - 59 år: 31

1998

2000

Næringsliv/offentlige kunder

Snøskredforskning
Andre NFR-prosjekter

MNOK
Driftsresultat

12,6

12,6

3,0

102

5

Avalanche research

22,2
4

Other RCN-projects

PhD (60)

34

FAGUTDANNING (16)
Adm.
Elektro
IT
Lab
Verkt. / Maskinmaker

MSc (102)
55
19
6
2
9
6
2
1
2

Male: 156 (69,3%)

1

Internasjonalt
miljø
2000
2002
2004

1998

150

2006

Level of education

Norge
Sverige

13

12016

Storbitannia

90

2008

Bachelor

+

Vocational training
Other

2010

2012

BSc (34)

1

Norway

7

Sweden

7

Great Britain

7

Germany

Nederland

4

Netherlands

4

South-Korea

1999
USA

2
2
5
3
3
5
4
2
8

151

Tyskland

Sør-Korea

60

ANNET (13)
5
2
3
3
3

40 - 49 år: 80

30 - 39 år: 60

UNIVERSITET / HØGSKOLE
Bygg
27
Geofag
20
Kjemi
3
Elektro
1
Miljø
4
Tekn-Fysikk-Matem.
4
Informatikk / IT
1
Maskin
Bibliotek / Arkiv
Økonomi / Ledelse / Adm. -

2012

35 nasjonaliteter representert blant de ansatte.
PhD
Over 30 % av de
ansatte er av ikke-norsk opprinnelse.
60
MSc
Antall
Vitenskapelig artikler

Annet

2010

20 - 29 år: 29

Master

16

2008

2

102

Fagutdanning

13

Basic funding (RCN)

0

Bachelor

34

6

PhD

60

2006

3,03

Female: 69 (30,7%)

Utdanningsnivå

2004

Clients from industry
and public organizations

Basisbevilgning

22,2

2002

Income

354,9

2001

2003

2005

2007

2 2009

2011
Canada

Danmark

3

Frankrike

3

Iran

Iran

3

China

Denmark

Kina

4

USA

Canada

3

France

Irland

2

Iceland

Island

2

Switzerland

Sveits

2

Turkey

Tyrkia

2

Austria

Andre1

19

Other1

Totalt

225

Total

Andre nasjonaliteter (1 fra hver)

Australia, Bangladesh, Belgia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador,
Etiopia, Hellas, Irak, Italia, Marokko, New Zealand, Palestina,
Russland, Spania, Sri Lanka, Uganda, Vietnam, Østerrike
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Næringsliv og

Norges Geotekniske Institutt (NGI) er et internasjonalt ledende senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag.
Vi utvikler optimale løsninger for samfunnet, og tilbyr ekspertise om jord, berg og snø og deres påvirkning på miljøet, konstruksjoner
og anlegg. Vi arbeider i følgende markeder: Offshore energi – Bygg, anlegg og samferdsel – Naturfare – Miljøteknologi.
NGI er en privat næringsdrivende stiftelse med kontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim og datterselskap i
Houston, Texas, USA og i Perth, Western Australia.

pionér

fundament

NORGES GEOTEKNISKE INSTITUTT
NGI.NO

Hovedkontor Oslo
PB. 3930 Ullevål Stadion
0806 Oslo

forskning og rådgivning

Avd. Trondheim
PB. 5687 Sluppen
7485 Trondheim

T 22 02 30 00
F 22 23 04 48
NGI@ngi.no

BANK
KONTO 5096 05 01281
ORG.NR 958 254 318MVA

ISO 9001/14001
CERTIFIED BY BSI
FS 32989/EMS 612006

