
KlimaGrunn



● 10:00 Velkommen!

– Hva ønsker vi å få til gjennom KlimaGrunn? (Karin Søhoel fra Statens vegvesen)

● 10:20 Smarte kalksementpeler? (Harald Aas fra NHO/Leverandørutviklingsprogrammet)

● 10:30 Faginnlegg: kalksementpeling (Astrid Eggen fra Veidekke)

● 10:50 Faginnlegg: måling og sensorteknologi (Morten Saue fra NGI)

● 11:10 Lunsj

● 12:00 – ca. 13:45 Workshop inkludert pause (kaffe + noe søtt)

● ca. 13:45 Avslutning (Karin Søhoel og Eivind Schnell Juvik fra Statens vegvesen)

Dagens program



● Dette ønsker vi ikke skal skje!
● Hvordan unngår vi dette samtidig som vi skal nå våre ambisiøse klimamål?

Hva ønsker vi å få til gjennom KlimaGrunn?



E6 Trondheim - Melhus
Kalk-/sementpeling – en klimaversting

Diesel
25%

Kalk-/sement
26%



● Før vi begynner å eksperimentere med mer klima- og miljøvennlige måter å  forbedre 
kalksementpelingen på, må vi finne ut hvordan vi bedre kan måle styrken i pelene og den 
stabiliserte leirgrunnen

● «Målet er å utvikle nye løsninger som kan dokumentere styrke, 
deformasjonsegenskaper og homogenitet ved grunnstabilisering av kvikkleire»

Retningen vi har valgt for KlimaGrunn



● «Målet er å utvikle nye løsninger som kan dokumentere styrke, 
deformasjonsegenskaper og homogenitet ved grunnstabilisering av kvikkleire»

Vegen videre…



FoU-rapport av SINTEF fra 1998

Utdrag fra rapporten:

Forslag til videre arbeid med kontroll av KS-
peler:

• Videreutvikle eksisterende kontrollmetoder
for testing av pæl in-situ med hensyn til
dokumentasjon av styrke og kvalitet

• For kontroll av pælens homogenitet og
kvalitet bør nye fremgangsmåter som
prøvetaking i fersk pæl utvikles videre

• Øke andelen av laboratorieforsøk med
hensyn på effektivspenningsbasert styrke

• Utvikle metoder for ikke-destruktiv kontroll
av pæl



– Minner om muligheten for en-til-en-møter mellom prosjektet og leverandører

– Kan gi dere en bedre forståelse av vårt behov, og oss bedre oversikt over muligheter og 
innovasjonsrom

– Tid og sted: uke 48 og 49 i Oslo
– Info og påmelding:
– http://innovativeanskaffelser.no/kalender/klimagrunn-dialog-og-workshop/
– https://eu.eu-supply.com/ctm/Supplier/Documents/Folder/192418

Invitasjon til en-til-en-møter

http://innovativeanskaffelser.no/kalender/klimagrunn-dialog-og-workshop/
https://eu.eu-supply.com/ctm/Supplier/Documents/Folder/192418


● I konkurransen vi skal lyse ut i løpet første halvår 2020, kan det ofte gi fordeler å
samarbeid på tvers av fagområdene med tanke på å finne nye, innovative løsninger

● Har dere benyttet anledningen til å bli litt bedre kjent med andre bedrifter som er her i
dag?

● Har du funnet noen nye potensielle samarbeidsparter?

● Kanskje fått en ny ide?

Snakk med hverandre… 



● https://www.anskaffelser.no/avtaler-og-
regelverk/anskaffelsesprosedyrer/innovasjonspartnerskap

Hva er et innovasjonspartnerskap? 

https://www.anskaffelser.no/avtaler-og-regelverk/anskaffelsesprosedyrer/innovasjonspartnerskap
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