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NGI Velkommen
2015 ble nok et spennende år for NGI med interessante oppdrag,
banebrytende forskning og rådgiving til private og offentlige aktører
i inn- og utland. NGIs geotekniske ekspertise er etterspurt i store
deler av verden – fra Bhutan til Bodø. Vårt kontor i Perth i Australia ble etablert på slutten av 2014 og har gjennom 2015 vokst
til 10 ansatte. Våre nye samarbeidsavtaler med utdannelses- og
forskningsinstitusjoner i 2015 sikrer at NGI også i fremtiden har
en bred kontaktflate, både ute og hjemme.
NGIs oppgave er blant annet å jobbe for å utvikle og sikre grunnlaget
for fremtidens samfunn, og skape merverdi i trekantsamarbeidet
mellom universitet, forskningsinstitutt og næringsliv. Våre medarbeidere leverer anvendelig kunnskap og FoU-resultater av høy internasjonal kvalitet, som skaper internasjonal oppmerksomhet.
I 2015 fortsatte vi vår rekruttering av noen av de beste og smarteste hodene innen geofagene, og gjorde gjennom våre mange
prosjekter NGI synlig som et faglig fyrtårn og en dyktig rådgiver. Vi
hadde løpende fokus på innovasjon, forskning og utvikling og vil i
årene som kommer styrke og utvikle dette enda mer.
Av markante hendelser i 2015 kan følgende nevnes:
•

•
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NGI inngikk sponsoravtale med Emma Pooley som er aktiv
triatlonutøver, geotekniker og har en doktorgrad fra ETH i
Zürich.
Eksperter fra NGI kartla jordskredfare i Himalaya på oppdrag
fra den indiske regjeringen.

•

Innlegg og kronikker i norske medier, ble forfattet om bl.a.
risikovurdering av kritisk infrastruktur i forbindelse med skred.

•

NGI var vært for over 30 ledende tsunamiforskere fra hele
verden på seminar om skredinduserte flodbølger.
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•

En unik samarbeidsavtale mellom University of Western
Australia (UWA) og NGI ble signert med tilstedeværelse av
H.M. Kong Harald og H.M. Dronning Sonja.

•

NGIs Suzanne Lacasse holdt det prestisjefylte Rankine Lecture
på Imperial College London.

•

De tre NGI-pionerer, Knut H. Andersen, Rune Dyvik og Per
Sparrevik, ble opptatt i Offshore Energy Center’s Hall of Fame i
Galveston, Texas, USA for sitt arbeid med sugeanker-teknologien.

•

NGI arrangerte 3rd International Symposium on frontiers in
Offshore Geotechnics (ISFOG) i Oslo for over 350 deltakere
fra hele verden.

•

FoU-prosjektet REDWIN (REDucing cost in offshore WINd
by integrated structural and geotechnical design) ble sjøsatt
med NGI ved roret for å kartlegge mulighetene rundt offshore
vindkraft.

•

NGIs Finn Løvholt bidro med en artikkel til det historiske The
Royal Society’s temautgave om flodbølger.

•

NGI underskrev intensjonsavtale med University of Texas
Austin (UT) for vitenskapelig utveksling og samarbeid.

•

Vi lanserte NGIs app for Q-systemet på Bergmekanikkdagen
som supplement til håndboken om Q-systemet.

•

NGIs skredeksperter bisto myndighetene i forbindelse med
den tragiske snøskredhendelsen i Longyearbyen på Svalbard.

Takk til våre oppdragsgivere, samarbeidspartnere og Norges
Forskningsråd for den tilliten vi blir vist gjennom utfordrende
oppgaver og for et godt 2015.
Lars Andresen
Administrerende direktør
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Norges Geotekniske Institutt (NGI)
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.

•

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.

Som en næringsdrivende stiftelse har NGI følgende samfunnsoppgaver:
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NGI Bygg, anlegg og samferdsel
NGI er Norges største geotekniske kompetansesenter. Forskning kombinert med rådgivning gir et
unikt utgangspunkt for å levere optimale løsninger. Forskningsprosjektet BegrensSkade, avsluttet i
2015, forventes å gi store innsparinger for bygg- og anleggsbransjen. Markedsområdet Bygg, anlegg og
samferdsel står for 46 prosent av NGIs aktivitet i 2015.

Helikopterskanning forenkler
InterCity prosjektering
Gjennom seks uker sommeren 2015 gjennomførte NGI helikopterbaserte geoskanninger av områder som kan bli relevante for nye
banestrekninger for Jernbaneverket i forbindelse med InterCityprosjektet. Ved hjelp av utstyr fra SkyTEM ble totalt 5 800 km flylinje
skannet fra luften på Vestfoldbanen, Dovrebanen og Østfoldbanen.
Dette var første gang elektromagnetiske målinger (AEM)  ble gjort
fra helikopter i forbindelse med jernbaneutbygging i Norge og et
av de største slike prosjekt i Europa noen gang.

Utover høsten leverte NGI detaljerte rapporter som viser dybde
til fast berg. Jernbaneverket har på denne måten, i løpet av kort
tid, fått en oversikt over geotekniske forhold, i et 600 km2 stort
område. Videre vil det bli levert oversikter over kvikkleiresoner.
En av de store fordelene ved AEM-kartlegging fra helikopter er at
man får kunnskap til å målrette grunnboringer. Oppdragsgiver kan
dermed redusere antall boringer og spare tid og kostnader.

Fordelen ved AEM-kartlegging fra
helikopter er at man får kunnskap
til å målrette grunnboringer
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Guro Grøneng
Direktør
Bygg, anlegg og
samferdsel

Foto: Statsbygg

Magnus Rømoen
Avdelingsleder
Landfundamentering

Kristoffer Kåsin
Avdelingsleder
Feltundersøkelser

Elin Katrine Morgan
Avdelingsleder
Ingeniørgeologi og
bergteknikk

Vidar Gjelsvik
Avdelingsleder
Geoteknikk og Naturfare
NGI Trondheim

Illustrasjon: Kleihues + Schuwerk Gesellschaft von Architekten mbH

Mange utfordringer for å sikre
Nasjonalmuseet trygg grunn
To hovedutfordringer preget grunnarbeidene for det nye Nasjonalmuseet i Oslo. Den ene var at det skulle lages en enorm, kompleks
byggegrop uten at det gikk ut over nærliggende bygninger og infrastruktur, som omgir Vestbanetomten på alle kanter. Den andre
var å fundamentere bygget på en trygg og sikker måte uten at det
gikk ut over vei- og avløpstunnelene som går rett under.
I 2010 begynte NGI å jobbe med å løse utfordringer knyttet til
prosjektering og anleggsarbeider. Oppgavene har bl.a. omfattet
dimensjonering av spunt og stag, håndtering av forurensede
masser, samt måling av poretrykk og observasjon og oppfølging av
vannlekkasjer. En milepæl ble passert før årsskiftet 2015-16, da bunnen
av byggegropa ble nådd, og prosjektet for alvor gikk inn i byggefasen.

NGI har vært på anleggsplassen til
enhver tid – som faglig støtte og
kvalitetskontrollør for byggherre og
konsulenter.

NGI har levert en rekke tjenester innen geoteknikk, miljø- og ingeniørgeologi til Rambøll, som er rådgiver for byggherren Statsbygg innen
alle tekniske fag. De siste årene har en til to personer fra NGI
vært å finne på anleggsplassen til enhver tid – som faglig støtte og
kvalitetskontrollør for byggherre og konsulenter.
Noen av ufordringene oppsummert: Byggegropen gikk ned til hele
9,5 meter, noe som stilte svært høye krav til spunt og støttekonstruksjoner. Grunn bestående dels av berg og dels av bløte masser.
Trikketraséer tett inntil to sider av byggegropen. Kort avstand til
rampe/tilførselsvei ned til E18/Operatunnelen, samt innkjøring til
kontorbygg på naboeiendom. I fjellet rett under byggegropen går
E18/Operatunnelen i to løp, og mellom disse og byggegropen går
VEAS avløpstunnel, alt med få meters klaring. Det var også viktig
å forebygge drenasje til byggegropen i byggeperioden for å unngå
setninger i omkringliggende områder.
Det var en hovedoppgave å redusere risiko for skader på nabobygninger, konstruksjoner og infrastruktur og samtidig bidra til å gi
Nasjonalmuseet en trygg, solid og varig fundamentering.
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NGI Offshore energi
NGI er internasjonalt ledende på flere områder innen offshore geoteknikk i forbindelse med
utbygging av olje-, gass og vindkraftfelt. De siste årene har NGI hatt en rekke store og krevende
oppdrag med fundamentering av offshore vindparker. 26 prosent av NGIs aktivitet i 2015 er
innenfor markedsområdet Offshore energi.

Hvordan fundamentere offshore
vindturbiner?
Borkum Riffgrund 2 i den tyske sektoren av Nordsjøen blir bygget
ut av DONG Energy. Dette er den første offshore vindparken der
sugeankre eller Suction Bucket Jacket (SBJ) brukes i stor skala som
fundamenteringsmetode.
Å prosjektere en vindpark i denne skalaen byr på en lang rekke
geotekniske utfordringer. Noen få eksempler: Hvordan finne den
beste plasseringen for hver enkelt vindturbin? Hvordan beregne
kreftene som bestemmer dimensjonene på sugeankrene? Hvordan
optimalisere fundamentene ut fra lokale variasjoner i grunnforholdene på sjøbunnen? Og hvordan skal man sikre at selve installasjonsprosessen skjer på en trygg måte?
Tidlig i 2015 utførte NGI en Front End Engineering Design studie,
med anslag for SBJ-dimensjonene. Dette la grunnlaget for arbeidet
med å finne de beste plasseringene.
På slutten av året utførte NGI detaljprosjektering av sugeankrene,
med vekt på kapasitet, stivhet, vedlikeholdshensyn, grunnforhold og
installasjonsprosess – alle aspekter som er vesentlige for et vellykket
resultat. Skreddersydd programvare for sugeankerdesign, utviklet av
NGI siden 1990-tallet, ble brukt for å beregne alle dimensjoner. Pro-
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Skreddersydd, NGI-utviklet programvare for sugeankerdesign, ble brukt for
å beregne alle dimensjoner.
gramvaren er i dag kommersielt tilgjengelig gjennom XG Geotools,
et samarbeidsprosjekt mellom NGI og Plaxis i Nederland.
Helt siden 1970-tallet har NGI vært verdensledende på utvikling av
sugeankre, også kjent som SBJ-fundamentering.

Karl Henrik
Mokkelbost
Direktør
Offshore Energi

Thomas Langford
Avdelingsleder
Offshore geoteknikk

Karin M. Norén-Cosgriff
Avdelingsleder
Computational
Geomechanics (CGM)

Lars Grande
Avdelingsleder
Petroleumsgeomekanikk
og geofysikk (PGG)

Dag Tollefsrud
Avdelingsleder
Instrumentering og
overvåkning

Morten Andreas Sjursen
Avdelingsleder
Laboratorium og
modellforsøk

Hans Petter Jostad
Teknisk Direktør
Computational
Geomechanics (CGM)

Tryggere CO2-lagring med ny
skjærboks
NGI har utviklet en ny, avansert høyttrykks skjærboks, som er et
laboratorieutstyr for testing og måling av friksjonsegenskaper i
intakte og oppsprukne bergprøver og strømming langs sprekker.
Det nye utstyret er spesielt egnet for å teste sprekkegenskaper ved
høye trykk typisk for petroleumsreservoarer.
Resultatene av skjærbokstestene gir verdifull input til analytiske
og numeriske modeller for beregning av mekanisk stabilitet av
takbergart for undergrunns CO2-lager og strømming og produktivitet i oppsprukne petroleumsreservoarer. Skjærboksen kan
også brukes til å bestemme stabilitet i fjellskråninger og tunneler.

Illustrasjon: Statoil

Skjærboksen er resultatet av en omfattende utviklingsprosess,
finansiert av Norges forskningsråd. Den benyttes nå i flere nasjonale forskningsprosjekter, som SUCCESS, PROTECT og SAFE
CO2 (alle knyttet til CO2-lagring), samt konsulentjobber for Nagra,
Sveits, relatert til lagring av radioaktivt avfall og for Statoil relatert til
oppsprukkede reservoarer.
Skjærboksen viser seg med dette å være svært verdifull for oljeog gass-sektoren og for planlagte CO2-lagringsprosjekter. Den
fungerer også som en døråpner for internasjonalt forskningssamarbeid.

Skjærboksen er svært verdifull for
olje- og gass-sektoren og for
planlagte CO2-lagringsprosjekter
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NGI Naturfare
NGI har internasjonalt anerkjent ekspertise for å vurdere fare forbundet med snøskred,
løsmasseskred, fjellskred, flodbølger og jordskjelv. Vi gir råd om risiko og sikringstiltak til
næringsliv, myndigheter, grunneiere og andre med ansvar for sikkerhet. 14 prosent av NGIs
aktivitet i 2015 handler om naturfare.

Skredvarsling for Longyearbyen
To dager etter snøskredtragedien på Svalbard 19. desember 2015
bestemte Sysselmannen og NVE at det skulle utarbeides daglig
varsling av snøskredfare for Longyearbyen.
Oppdraget gikk til NGI. Bakgrunnen var at NGI sendte to skredeksperter til Longyearbyen samme kveld som det fatale skredet
skjedde. De bisto myndighetene med vurdering av situasjonen og
ga råd om områder som burde evakueres pga. fare for nye skred.
Meldinger om lokale snøforhold i Longyearbyen rapporteres til
NGI. Sammen med vurdering av meteorologiske data og topografiske forhold danner dette grunnlaget for NGIs daglige varsling.
Tilsvarende oppdrag gjør NGI blant annet på Bergensbanen for Jernbaneverket, for MESTA på Strynefjellsveien, en rekke kommuner i
Nord-Norge samt anleggsveier for kraftverk.
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NGIs oppdrag med snøskredvarsler konsentrerer seg om skred
som kan utgjøre en fare for mennesker, virksomhet, infrastruktur
og bebyggelse i de aktuelle varslingsområdene. Snøskredvarslene
danner grunnlaget for vurderingene som oppdragsgiverne må
gjøre for å ivareta sikkerheten i sine områder. Oppdragsgiveren
tar selv avgjørelse om stengning, evakuering eller andre tiltak i de
utsatte områdene.

NGI sendte to skredeksperter til
Longyearbyen samme kveld som
det fatale skredet skjedde.

Anders Solheim
Direktør
Naturfare

Ulrik Domaas
Avdelingsleder
Snø- og steinskred

Andi A. Pfaffhuber
Avdelingsleder
Geokartlegging

Carl Bonnevie Harbitz
Avdelingsleder
Risiko, Skredgeoteknikk
og Klimatilpasning

Farrokh Nadim
Teknisk Direktør
Risiko, Skredgeoteknikk
og Klimatilpasning

Klimaforskning skal gi innovasjon
Klima 2050 er et Senter for forskningsdrevet innovasjon, SFI,
finansiert av Norges forskningsråd og partnerne i konsortiet.
Prosjektet hadde oppstart i april 2015. Hovedmålet er å redusere
samfunnsmessig risiko forbundet med klimaendringer, økt nedbør og flomvann. Dette skal skje ved å fremskaffe nødvendig
kunnskap og utvikle nye metoder og verktøy.
NGI er med som en av fem institusjoner på forskningssiden,
sammen med SINTEF (senterleder), NTNU, Meteorologisk
Institutt og BI. Fra det offentlige deltar NVE, Statens vegvesen,
Jernbaneverket, Avinor, Statsbygg og Trondheim kommune.

I tillegg bidrar Finans Norge og en del ulike firmaer innen bygg,
anlegg og samferdsel. Disse har som mål å utvikle innovative
produkter og tjenester som vil ha en praktisk nytte i arbeidet
med klimatiltak.
NGI har ansvar for en av fire arbeidspakker i Klima 2050. Den
handler om løsmasseskred utløst av mer nedbør og ekstremvær,
og består av fem delprosjekter. Gjennom senterets levetid er det
planlagt tre doktorgradsstipendiater på NGIs ansvarsområde. En
PhD med hovedfokus på numerisk modellering av skredprosesser
er allerede i gang.

Målet er å redusere samfunnsmessig risiko forbundet med
klimaendringer, økt nedbør og
flomvann.
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NGI Miljøteknologi
NGI har en sentral rolle i arbeidet med opprydding av forurenset jord, vann og sedimenter
samt avfallshåndtering. Vi utvikler metoder for undersøkelse av risiko, samt gjennomføring
av tiltak. Området Miljøteknologi står for 14 prosent av NGIs samlede aktivitet i 2015. I tillegg
kommer en rekke miljørelaterte oppgaver innen Bygg, anlegg og samferdsel.

Kan man friskmelde historisk
gruveforurensning?
Avrenning fra nedlagte gruver er ofte sur med høyt innhold av
miljøgifter. Men hvilken metode egner seg best for å forhindre
eller avgrense forurensning?
Folldal gruver ved foten av Rondane var i drift i over to hundre
år fram til 1968, med utvinning av kobber, sink og svovel. Kobberholdig avgangsmasse med mye forurensende avrenning til den
lakseførende elva Folla har lenge vært et miljøproblem. Folla er
fisketom fra Folldal sentrum og 12 km nedover. Direktoratet for
mineralforvaltning engasjerte derfor NGI til å gjøre en kartlegging
og anbefale tiltak for å redusere påvirkningen av Folla.
Etter omfattende prøvetaking og undersøkelser er den foreløpige
konklusjonen at innsatsen må konsentreres om de omfattende
deponiene, som inneholder store mengder kobberholdig slagg.
Flere delrapporter ble levert i løpet av 2015.
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Hvilken metode egner seg best
for å forhindre eller avgrense
forurensning?
Ett mulig tiltak er å dekke til deponiene, der hovedmålet vil være å
hindre inntrengning av oksygen og vann. I samarbeid med Universitetet i Oslo forskes det videre på hvilke materialer som er mest
effektive for tildekking.
Et annet mulig tiltak er å blande deler av vannmassen fra en nærliggende bekk med avrenningsvannet fra gruva. Idéen går ut på å
tilføre kalkholdig vann til surt og forurenset vann, og på den måten
skape en naturlig nøytraliserende prosess. Etter nøytraliseringen felles
mange av metallene ut, og partiklene skal samles i et sedimenteringsbasseng. Et pågående forskningsprosjekt, med laboratorieforsøk ved
NGI, tar sikte på å gi svar på hvordan dette best kan gjøres.
Folldal gruver er et kulturminne, administrert av en stiftelse, og
Riksantikvaren stiller strenge krav til alt arbeid som påvirker de
historiske anleggene og miljøet omkring. Dette gjør det spesielt
utfordrende å gjennomføre tiltak innenfor gruveområdet.

Anne Kibsgaard
Direktør
Miljøteknologi

Arne Pettersen
Avdelingsleder
Vann og ressurser

Marianne Kvennås
Avdelingsleder
Miljø Trondheim

Paul Sverdrup Cappelen
Avdelingsleder
Forurensning og
arealutvikling

Gijs Breedveld
Teknisk Direktør
Miljøteknologi

Resirkulerer vi miljøgifter i stedet
for å kvitte oss med dem?
Avfall er en ressurs som kan utnyttes som råmateriale til nye
produkter, noe som gir lavere råvareforbruk og reduserte utslipp
av drivhusgasser. Problemet er at betydelige mengder av dagens
avfall inneholder kjemikalier som er giftige for mennesker og miljø.
Er gjenvinning den beste måten å behandle også dette avfallet på,
eller risikerer vi å resirkulere risiko fra miljøgifter i nye produkter?
For å belyse disse problemstillingene har det treårige forskningsprosjektet WASTEFFECT undersøkt hva avfallsbehandlingsmetoder som resirkulering, forbrenning og deponering gjør med
miljøgifter i avfall. Prosjektet ledes av NGI i samarbeid med Norges
miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Norsk institutt for

luftforskning (NILU), Umeå universitet i Sverige og University of
Toronto i Canada.
Flere avfallshåndteringsanlegg i Norge har blitt inngående kartlagt. Konklusjonen er at forbrenning er en effektiv måte å fjerne
miljøgifter som bisfenol-A, tungmetaller, antimon, PCB og bromerte
flammehemmere fra avfallsstrømmen. Dette skyldes i hovedsak
god infrastruktur med moderne forbrenningsanlegg, i tillegg til
streng regulering av utslipp fra forbrenning og deponering av
aske i Norge. Gjenvinning gir noe høyere utslipp enn forbrenning,
mens deponering av avfall gir høyest utslipp av miljøgifter.

Er gjenvinning den beste måten
å behandle dette avfallet på, eller
risikerer vi å resirkulere risiko fra
miljøgifter i nye produkter?
Virksomhetsrapport 2015
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Styrets beretning 2015
NGI (Norges Geotekniske Institutt) er et
teknisk-industrielt forskningsinstitutt som
gjør forskning, utvikling og avansert rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag, både
for landbasert og offshore virksomhet. NGIs
virksomhet 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. Disse er organisert
som aksjeselskap, NGI Houston registrert i
Houston, Texas, USA og det nylig etablerte
NGI Perth registrert i Perth, Australia. Disse
selskapene 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 2015
Driftsresultat er på 17,2 mill. kr. og nettoresultatet er 43,2 mill. kr. Det høye nettoresultatet
skyldes balanseført fjerning av pensjonsforpliktelser realisert i forbindelse med om-
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legging til innskuddspensjon fra 1.1.2015.
Omsetningen i 2015 utgjorde 431 mill. kr., en
økning på 38 mill. kr i forhold til 2014. Basisbevilgning fra Norges forskningsråd var på 24
mill. kr. eller 5,6 % av totalomsetningen. I tillegg fikk NGI 3 mill. kr. fra NVE for å utøve sitt
nasjonale ansvar innenfor snøskredforskning.
De resterende 93,7 % av NGIs omsetning
kommer fra oppdragsvirksomhet for privat
næringsliv og det offentlige i Norge og i utlandet. Internasjonale inntekter representerer
25 % av NGIs omsetning. Dette er en reduksjon på 3 % - poeng fra 2014. NGI har en solid
egenkapital, og likviditeten er meget god.
Forutsetningen for fortsatt drift er til stede,
og årsregnskapet for 2015 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 223 fast ansatte på
NGI, og det ble utført 228,5 årsverk i 2014.
Over 88 % av medarbeiderne har universitetseller høgskoleutdanning. Over 30 % av fast
ansatte er av ikke-norsk opprinnelse og vi har
ansatte fra 37 land. I tillegg mottok NGI ca.
20 gjesteforskere og post-doc stipendiater fra
utlandet i 2015.
Samlede utgifter til lønn og annen godtgjørelse, inklusivt feriepenger, overtid, pensjons- og trygdekostnader beløp seg til 268,1
mill. kr. I 2014 forhandlet NGI fram en avtale

NGIs styre

(fra venstre):

Bente Nyland
Oljedirektør, Oljedirektoratet,
Stavanger
Nestleder: Vibecke Hverven
Daglig leder, OBOS Prosjekt AS
Styreleder: Klaus J. Hansen
Direktør Spesialprosjekt, Veidekke
Entreprenør AS, Oslo
Gudny Okkenhaug
Dr. ing og fagansvarlig, NGI
Beate Kvistedal
Master of Marketing
Management, NGI
Lars Andresen
Administrerende direktør, NGI
Per Are Hellebust
Regionsdirektør, Statkraft
Energi AS, Oslo
Carl B. Harbitz
Dr. scient og avdelingsleder, NGI
Morten Albjerg Liingaard
Lead Principal Specialist, DONG
Energy

om overgang fra 1. januar 2015 fra ytelsesbasert til innskuddsbasert pensjonsordning
for sine ansatte som var under 58 år.
I perioden 2004–2015 er totalt 38 stipender,
fordelt på 29 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.

Samfunnsansvar
NGI bidrar nasjonalt og internasjonalt til en
kunnskapsbasert bærekraftig utvikling av
nærings- og 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.

langtidssykdom hos et fåtall ansatte. Det
har vært 0 skader i forbindelse med NGIs
aktiviteter som førte til fravær. Verne- og
miljøarbeidet drives etter arbeidsmiljølovens forutsetninger.
NGI er sertifisert i henhold til ledelsessystem
for miljø ISO 14001 for forskning og utvikling,
rådgivning og tjenester innen geofagene. Vi
arbeider systematisk og målrettet for å eliminere 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 samt tilfredsstille lovpålagte,
kundenes og egne krav.

personalpolitikken skal sikre like muligheter
og rettigheter. Ved behov tilrettelegger NGI
for nedsatt funksjonsevne.
Enhver form for diskriminering strider mot
selskapets verdigrunnlag.

Kvalitetssikring
NGIs kvalitetsstyringssystem er sertifisert i
henhold til ISO 9001 for forskning og 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).

Likestilling og mangfold

Framtidsutsikter

NGI prioriterer sikkerhet, vern av liv, helse,
arbeidsmiljø, materielle verdier og det ytre
miljøet i all vår virksomhet. NGI aksepterer
ikke alvorlige skader og tap av menneskeliv.

Det er full likestilling mellom kjønnene på
NGI. Av NGIs 223 fast ansatte pr. 31.12.2015
er det 31 % kvinner. Det er 7 kvinner i NGIs
linjeledelse på 24 personer og 3 kvinner blant
de 7 som utgjør øvre ledergruppe. Styret har
5 eksterne medlemmer, hvorav 2 kvinner.
Ved årets slutt var det 37 fast ansatte med
deltidsengasjement, hvorav 21 var kvinner.

Det er styrets oppfatning at NGI har et
godt arbeidsmiljø og arbeider bevisst for å
ta vare på dette. I 2015 har det totale sykefraværet vært på 3,02 %, hvorav 0,82 % var

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

Markedssituasjonen innen NGIs virksomhetsområder i 2016 er relativt gode selv
om fallet i oljepris gir usikkerhet og reduksjon av oppdragsmengden innenfor området
Offshore energi. NGI har en god ordrereserve
ved inngangen til 2016 og vil flytte kapasitet
over til samferdsel og forsterke satsningen
på offshore vind for å takle de nødvendige
markedstilpasninger. NGI forventer et godt
faglig og økonomisk år også i 2016.

Helse, miljø og sikkerhet

Oslo 16. mars 2016
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Mimoun Bouhmidi
Økonomisjef

Regnskap 2015
RESULTATREGNSKAP

(Tall i 1000 kroner)		
2015
2014

DRIFTSINNTEKTER		
Offshore energi
111 624
132 997
Miljø
59 610
52 673
Bygg, anlegg og samferdsel
196 970
145 353
Naturskade
62 429
61 644
SUM DRIFTSINNTEKTER
430 633
392 667
		
DRIFTSKOSTNADER		
Personalkostnader
268 091
253 142
Direkte prosjektkostnader
70 165
62 454
Andre driftskostnader
65 398
59 599
Avskrivninger
9 740
12 597
SUM DRIFTSKOSTNADER
413 394
387 792
DRIFTSRESULTAT
NETTO FINANSINNTEKTER
EKSTRAORDINÆRE INNTEKTER
BETALBAR SKATT
RESULTAT
OVERFØRT TIL ANNEN EGENKAPITAL

BALANSE PR. 31. DESEMBER

17 239
3 279
29 916
7 226
43 207
43 207

4 875
3 322
0
777
7 420
7 420

(%)

(1000 kroner)		(%)

2015
(1000 kroner)

2014

EIENDELER
ANLEGGSMIDLER				
Bygninger/driftsmidler
94 993		
26
Aksjer
637		0
Investering i fond
50 000		
13
Overfinansiering i ytelsespensjon
4 637		
1
Utlån
17 661		
5
SUM ANLEGGSMIDLER
167 928		
45

114 626		
34
630		 0
0		
0
0		
0
16 291		
5
131 546		
39

OMLØPSMIDLER				
Prosjekter i arbeid
23 570		
6
Kundefordringer
63 435		
18
Andre fordringer
4 040		
1
Bankinnskudd
112 904		
30
SUM OMLØPSMIDLER
203 949		
55

18 749		
57 457		
5 387		
126 998		
208 591		

5
17
2
37
61

SUM EIENDELER

340 137		

100

30 000		
166 477		
196 477		

9
49
58

36 677		

11

KORTSIKTIG GJELD				
Leverandører
19 266		
5
Avsatt skatt, ikke lignet
3 638		
1
Offentlige trekk og avgifter
29 754		
8
Påløpt lønn og ferielønn
42 850		
12
Forskudd fra kunder
36 271		
10
SUM KORTSIKTIG GJELD
131 779		
35

16 886		
1 735		
25 316		
30 512		
32 535		
106 983		

5
1
7
9
9
31

SUM GJELD

132 193		

36

143 660		

42

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

371 877		 100

340 137		

100

371 877		 100

EGENKAPITAL OG GJELD
EGENKAPITAL				
Grunnkapital
30 000		
8
Annen egenkapital
209 684		
56
SUM EGENKAPITAL
239 684		 64
				
LANGSIKTIG GJELD
Pensjonsforpliktelser
414		
0
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Inger Kristine
Tovslid
HR-sjef

Nøkkeltall 2015
14%

14%

Omsetning og
ansatte
Market

Marked
Bygg, anlegg og samferdsel

46%

Naturfare
Miljøteknologi

14%

MNOK
Mill NOK
Antall ansatte

46%

OmsetningBuilding, Construction and Transportation
26%
Offshore Energy
Antall ansatte

500

Offshore energi

Antall ansatte

26%

Kunder

400

Natural Hazards

300

Environmental Engineering

14%

60 - 67 years: 26
50 - 59 years: 33

200

Clients
2003
2005

100
1999

2001

2007

2009

2011

2013

2015

40 - 49 years: 78

(Mill. NOK)
Oil, gas and energy companies

Olje- og energiselskaper
Entrepenører

29%

26%

Statlig virksomhet

5%
9%

NFR - basisbevilgning

6%

15%

7%

Øvrig næringsliv på land
NFR - andre prosjekter

3%

80
60

20 - 29 years: 23

Alderssammensetning

5%

100

15%
Kvinner: 70 (31,4%)

30 - 39 years: 63

State agencies

120

Fylker og kommuner
MNOK
Eksport

7%

Contractors

29%

Antall kvinner/menn
Consultants

26%

Rådgivende bedrifter

County and local authorities
Other industry on land

9%

RCN basic funding

6%

Menn: 153 (68,6%)

60 - 67 år: 26

RCN projects

3%

50 - 59 år: 33

40
20

387,7

1998

2000

387,7

Inntekter (Mill. NOK)

6

Snøskredforskning

5

MNOK
Driftsresultat

14,6

Basisbevilgning
Andre NFR-prosjekter

3,0

Female: 70 (31,4%)

Utdanningsnivå
57

PhD

Fagutdanning

30

17

Annet

14

30

Universitet / Høgskole
PhD (57)
Bygg
Geofag
Kjemi
Elektro
Miljø
Tek-fys-matem.
IT - informatikk
Maskin
Bibliotek/Arkiv
Økonomi/Led/Adm

25
18
1
7
4
1
1
-

Fagutdanning (17)
Adm.
Elektro
IT
Lab
Verkt. / Maskinmaker

53
22
7
1
9
6
1
2
4

MSc (105)

3
3
5
2
2
3
5
2
5

2010

2012

4
3

14,6

40 - 49 år: 78

Basic funding (RCN)
Avalanche research

25,4

30 - 39 år: 63

Other RCN-projects

20 - 29 år: 23

2 3,0
1
0

Male: 153 (68,6%)

1998

2000

2002

2004

2006

150
120

Norge

17Sverige

2010

2012

Bachelor

+

Vocational training

Norway

149
8

Sweden

7

Great Britain

Tyskland

7

Germany

Kina
1999
Nederland

4

Storbritannia
14
90
60

2008

37 nasjonaliteter
representert blant de ansatte.
PhD
57 30 % av de ansatte er av ikke-norsk opprinnelse.
Over
MSc

Other

2001

2003

2005

2007

4

2009

China
2011
Netherlands

Sør-Korea

4

South-Korea

USA

4

USA

Iran

3

Iran

Danmark

2

Denmark

Frankrike

2

France

Island

2

Iceland
Switzerland

BSc (30)

Sveits

2

Tyrkia

2

Turkey

Østerrike

2

Austria

Andre1

22

Other1

Totalt

223

Total

Annet (14)
5
2
3
4
3

2008

Clients from industry
and public organizations

105

Master
Bachelor

2006

Internasjonalt
Level ofmiljø
education

Antall
Vitenskapelig artikler

105

2004

Income (MNOK)

Næringsliv/offentlige kunder

25,4

2002

1

Andre nasjonaliteter (1 fra hver)

Australia, Bangladesh, Belgia, Canada, Costa Rica, Ecuador,
El Salvador, Etiopia, Hellas, India, Irak, Irland, Italia, Kenya,
Marokko, New Zealand, Palestina, Russland, Spania, Sri Lanka,
Uganda, Vietnam.
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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.

NGI Oslo

NGI Trondheim

NGI Houston

NGI Perth

Sognsveien 72
0855, Oslo
Norge

Postboks 5687 Sluppen
7485 Trondheim
Norge

2000 S. Dairy Ashford
Ste 322, Houston, TX 77077
USA

PO Box 5667, Perth
WA 6831
Australia

+47 22 02 30 00
ngi@ngi.no

+47 22 02 30 00
ngi@ngi.no

+1 281 752 4667
ngi@ngi-inc.com

+61 8 6141 3141
perth@ngi.no

