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GEOTEKNIKEN I SAMHÄLLSBYGGANDET - INTRODUKTION 

Det har nu gått drygt 10 är sedan Statens geotekniska institut (SGI) lokaliserades 
till Linköping. Under åren här har vi breddat vår verksamhet för att tillgodose 
marknadens behov. De farhågor som fanns vid utflyttningen frän Stockholm 1975 
att vi skulle tappa kontakten med våra uppdragsgivare och att SGl:s ställning i 
geoteknikvärlden skulle försvagas har dessbättre inte besannats. Tvärtom - idag 
står vi starkare än någonsin! 

Idag gör vi geotekniska insatser som bl a rör bevarandet av den byggda miljön, 
skredfrägor och omsorgen om miljön. Samtidigt görs snabba framsteg innan den 
mer klassiska geotekniken tex genom att vi i stor utsträckning utnyttjar datorer. 
En kontinuerlig utveckling sker också av geotekniska tillämpningar vid byggande 
och förvaltning. 

Med anledning av våra 10 är i Linköping inbjöd vi våra beställare till en temadag 
den 22 oktober 198 5 med titeln GEOTEKNIKEN I SAMHÄLLSBYGGANDET. Un
der temadagen presenterade vi några av våra viktigaste verksamheter - var vi står 
idag och våra utblickar mot framtiden. Några av våra gäster framförde även för
beredda inlägg. För att friska upp minnet av föredragen hos deltagarna och för 
att delge dem som inte hade tillfälle att deltaga har vi ställt samman föredragen 
i denna skrift. 

Självfallet omfattade föredragen bara en del av alla de aktiviteter som bedrivs 
vid SGI. Under temadagen gav vi därför tillfälle till en rundvandring i våra lokaler, 
där större delen av vår verksamhet presenterades. Avslutningsvis ger vi därför 
även i denna dokumentation en översikt över institutets verksamhetsområden. 

Vi hoppas att denna sammanställning skall ge en klarare bild av GEOTEKNIKEN 
I SAMHÄLLSBYGGANDET och att vi på SGI står väl beredda att möta framtida 
behov inom geo-omrädet! 

Linköping i april 1986 

Bengt Rydell 
Informationschef 

3 





INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 

LINKÖPING - EN GRÄNSLÖS MÖTESPLATS 
Inledning av kommunalrådet Göthe Anderson, 
Linköping 

7 

SGI:s ROLL VID PLANERING OCH BYGGANDE 
Jan Hartlen, SGI 

13 

GEOTEKNIKEN I STADSFÖRNYELSEN 
Lars Hellman, SGI 

17 

PÅLGRUNDLÄGGNING 
Göran Holm, SGI 

23 

AVANCERADE BERÄKNINGSMETODER 
Göran Holm, SGI 

31 

SGI:s VERKSAMHET INOM SKREDRISKOMRÅDEN -
EN SAMHÄLLSNYTTIG INSATS 
Torbjörn Stål, SGI 

35 

RÄDDNINGSTJÄNST I PRAKTIKEN - STABILISERING 
AV ÄLVSLÄNTER I MUNKEDAL 
SKREDV ARNINGSSYSTEM 
Ulf Bergdahl, SGI 

39 

RÅDGIVNING I SKREDFRÅGOR TILL LÄNSSTYRELSERNA 
Inlägg av f länsarkitekt Börje Stigler, 
Vänersborg 

45 

JORDFÖRSTÄRKNING 
Allan Ekström och Leif Eriksson, SGI 

49 

ENERGIGEOTEKNIK OCH MILJÖGEOTEKNIK 
Tom Lundgren, SGI 

61 

ENERGI OCH GEOTEKNIK - TEKNIKLÄGE OCH 
FORSKNINGSBEHOV 
Inlägg av forskningssekreterare 
Sven-Erik Lundin, BFR 

71 

FYSISK PLANERING OCH NATURRESURSPLANERING 
Leif Viberg, SGI 

73 

SGI:s STYRELSEORDFÖRANDE SER PÅ INSTITUTET 
Avslutning av kommunalrådet 
Karl-Erik Wernersson, Norrköping 

81 

SGI - EN ÖVERSIKT ÖVER VERKSAMHETEN 
Bengt Rydell, SGI 

83 

5 





LINKÖPING - EN GRÄNSLÖS MÖTESPLATS 

Kommunalrådet Göthe Anderson, Linköping 

Jag vill till att börja med hälsa Er alla välkomna till Linköping. 

SGI står som inbjudare till denna TEMA-dag där det av inbjudan framgår syftet, 
nämligen att visa vad SGI förmår - och det är sannerligen inte lite. Mer om vad 
vi gör gemensamt längre fram. Jag har blivit ombedd att något beröra samverkans
aspekterna i mitt inledningsanförande. 

LINKÖPING -VÅR KOMMUN 

Först något om vår kommun Linköping. Bara för att alla skall veta var de är och 
kanske också hur de tar sig härifrån, vill jag berätta att det är möjligt att ta sig 
till Linköping med flyg, landsväg och tåg, ja vissa tider på året till och med med 
båt. 

Kommunen består av tre stora naturområden, slätten i mitten, skogsbygderna 
i norr och söder samt mellanbygden mellan slätten och södra skogsbygden. Kom
munen har nu runt 116.500 invånare, ett tal som vi räknar med att behålla. Ytan 
är ca 16 kvadratmil. Vi har ett omfattande sjösystem och dessutom två av landets 
finare kanalsystem, Göta kanal och Kinda kanal. Vi har till och med en nyöppnad 
järnvägshfillplats i Sturefors. 

Linköping är en gammal kulturstad. Vi har både gammalt och nytt. Somt är byggt 
på hälleberget och ger inga större problem. Annat är byggt på annan grund och 
kan ge problem med radon, asbest m m som finns i vår berggrund. Linköping är 
också sätet för expanderande högteknologi. Detta är något av vårt kännemärke 
- gammal kulturhistoria parad med framtidens teknologi. Kommunen är vidare 
ett administrativt centrum där det finns både utbildning, sjukvårdsresurser och 
annat som hör ett centrum av vår storleksordning till. 

Detta att vi kunnat bli ett.högteknologiskt centrum har vi i hög grad de statliga 
verken och universitetet att tacka för. Utan detta tillskott till vad som tidigare 
fanns i form av flyg- och försvarsindustri, hade vi inte haft den mångfald vi har 
idag. De statliga verken sysselsätter idag runt 700 personer. Det innebär att vi 
idag har ett brett utbud av specialtjänster, varav SGI tillhandahåller vissa. 

Figur 1 visar hur de statliga verken ligger i kommunen. 

Genom sin nära knytning till Mjärdevi forskningsindustriområde samt universitet 
och tekniska högskolan, skapas goda möjligheter till tvärkontakter mellan forsk
ning, utbildning och praktik. Det ger förutsättningar för korsbefruktningar. Så
dana har redan skett och resulterat i ny verksamhet i kommunen. Det skapar goda 
möjligheter även för framtiden såväl lokalt, regionalt som nationellt. Vad vi vill 
visa med bilden är de korta avstånden som också präglar vår kommun i andra av
seenden än just geografin. 

Vi har här en "gränslös mötesplats". De revirgränser som finns på många andra 
platser känner vi inte till här hos oss. Det är ett kännemärke inte bara för Linkö
ping, utan i hög grad lika för regionen runt omkring. Det är något att ta vara på 
och vara stolt över, så att vi gemensamt kan vidareutveckla denna anda gemen
samt ta tillvara våra resurser. SGI har här haft en viktig roll och kommer att 
få en viktig roll även i fram tiden. 
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LINKÖPING - NÅGRA PLANERADE PROJEKT 

Efter denna allmänna skiss över vår kommun vill jag gä över och prata om fram
tiden. Jag vill peka pä några av de "framtidssatsningar" som vi gör inom olika 
områden. Vi kommer att bygga färdigt konserthuset/Folkets hus, vi kommer att 
bygga ett kårhus och satsningarna pä Mjärdevi forskningsby fortsätter. Vi under
söker möjligheterna att placera ett vuxenutbildningscentrum inom f d regements
området Tl, som vi övertar frän årsskiftet. 

De nämnda satsningarna är ett led i att bygga pä den "gränslösa mötesplatsen" 
sä att den blir bekant även utanför vår närregion. Det gäller att fä centralt pla
cerade beslutsfattare att inse vilka stora potentialer som finns i vår region, sä 
att satsningarna görs där de gör mest nytta. 

När man skall bygga gäller det att akta sig för riskzoner - det gäller att utnyttja 
hälleberget. När det gäller kommunens byggande, skall jag inte betygsätta grund
läggningen, men jag vill visa pä vilken volym vi räknar med som igångsättning 
under åren fram till 1990, jfr F.igur 2. Framtiden är givetvis osäker, men vi har 
i våra prognoser utgått ifrån denna volym. 
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FigWL 2. P1wdu.Won av boJ.dacl6läge.nhu.eA i Llnk.öpingl.) k.ommu.n. 

Som framgår av bilden kommer vi att hälla en fortsatt hög utbyggnadsvolym. 
Dä vill jag också erinra om övriga investeringar som jag nämnde tidigare. Vad 
vi kan konstatera är att värt byggande i minskad andel sker i ren nyexploatering,. 
Vi kommer att komplettera i luckor i stadsbilden - områden där olika tekniska 
hinder tidigare ansetts föreligga. Här kommer vi i nära anknytning till de uppgif
ter som SGI kan biträda oss med när det gäller sakkunskap och utredningsinsatser. 
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LINKÖPING OCH SGI 

Vi kommer också att fortsättningsvis ha en stor andel upprustning och förnyelse 
av befintlig bebyggelse. Det ställer i sin tur krav på geotekniska undersökningar 
bl a utifrån de risker som finns för skador på kringliggande bebyggelse. 

I det förslag till ny plan- och bygglag som presenteras, ställs nya och vidgade 
krav som berör områden där SGI har kompetens och kunnande. I den kommunala 
fysiska planeringen skall fortsättningsvis behandlas frågor som gäller tillgång 
och efterfrägan på ytvatten. Planeringen skall också utmärka områden bl a där 
det finns risker för ras, skred och/eller onormala sättningar. Viss undermarks
bebyggelse kommer att bli tillständspliktig. 

Kort sagt skall den fysiska planeringen i kommunen ta ökad hänsyn till förhållan
den som rör jord, berg och grundvatten. 

Ett annat område är energiplanering. Alla kommuner skall före. utgången av 1986 
ha en plan som visar tillförsel, distribution och användning av energi. Här borde 
finnas ett brett verksamhetsfält för SGI bl a vad gäller geoenergi och geokarte
ring. 

I kommunens planering i Sturefors har bl a SGI medverkat. SGI har beskrivit olika 
system för att nyttja mark- och vattenenergi. Vidare har SGI svarat för bedömning 
av förutsättningarna för geoenergi i Sturefors samt hur mycket energi som kan 
tas ut och användas för att värma lägenheter. Innan arbetet kan läggas till grund 
för beslut, fordras ytterligare analyser. 

Vad finns det då för andra områden där våra intressesfärer korsas? Radon har 
varit ett sådant område. Där kan vi väl anse oss vara framme vid en slags räd
och besiktningsverksamhet. Vad sedan gäller dagens stora område asbest, känner 
jag inte till vad SGI har för kunskaper. Eftersom asbest finns i nästan alla områ
den, inklusive berggrunden, kanske det är ett område där vi kan utveckla värt 
samarbete. Alla fastighetsägare har ju krav på sig att inventera asbestförekomst. 
I övrigt pågår ett intensivt arbete med att ta fram underlag för fortsatt arbete 
med asbestbekämpning. 

Ett annat område rör mögel. Det blir troligen en stor fråga i framtiden. Där är 
det väl i första hand som markexpert SGI kommer in i bilden. Sak samma gäller 
markinfiltrationer med avloppsutredningar. 

GEOGRUPPEN I LINKÖPING 

Konkret har vi startat samarbete med SGI genom att en Geogrupp har bildats. 
Där finns personal frän SGI och frän kommunen, fastighetskontoret, fritidsförvalt
ningen, gatukontoret, Sankt Kors Fastighets AB, miljö- och hälsoskyddskontoret, 
stadsbyggnadskontoret och Tekniska Verken med. Gruppen initierades i mars 1985 
och har sedan träffats några gånger. Senaste träffen var den 10 oktober. 

Gruppen har som uppgift ett vidgat ansvar för kommunerna i geofrägor - bl a 
fastlagt i olika HD-domar - ta var på möjligheterna att förse kommunen med 
geoinformation. Där ingår såväl att ta fram nya kunskaper som att ta tillvara 
och utnyttja befintlig information som finns på många olika ställen och oftast 
ostrukturerad. 

Hittills har samarbetet innehållit en intervjurunda. Syftet med den var att fä 
information om vad som fungerar bra och vad som kan fäs att fungera ännnu bättre 
än vad det gör i dag. Vi har därigenom påbörjat en process som vi räknar med 
skall bära frukt i framtiden, både vad gäller kunskapsmassa och medvetenhet 
hos kommunens personal om geoproblem. 
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Vi diskuterar att upprätta en geodatabank. Där skall vi sammanställa allt som 
finns i form av geotekniska undersökningar. Tekniska verken skall svara för sköt
sel av banken. Insamling av alla spridda handlingar till ett arkiv kommer att göras. 
Det förbättrar påtagligt tillgången till källmaterial som i dagsläget är besvärligt. 
Det skapar möjligheter att komplettera gamla utredningar istället för att beställa 
nya. Målet är att spara 1,0 - 1,5 milj kronor per är. 

Ett förslag har presenterats som gär ut pä att kartera staden och visa var de största 
riskerna finns betr korrorionsangrepp pä ledningar. Mätningar skall då göras av 
det elektriska motståndet i jorden, vilket utgör mätt på korrosionsrisken. Kart
läggningen ger besked om hur förebyggande åtgärder kan sättas in. Där finns olika 
metoder för att skydda ledningarna. 

I kommunen har vi börjat diskutera riskhantering och vad vi kan göra för att före
bygga risker av olika slag. Det finns ett stort antal möjligheter till olyckor där 
kommunen kan bli inblandad i ena eller andra formen. Det är också oerhörda vär
den som kan gå till spillo. Här kan ett nytt område för SGI tänkas utifrån den 
kunskap som finns samlad inom institutet om naturförhållanden. 

STATLIGA VERKEN I LINKÖPING 

Som framgått av vad jag sagt är det ur kommunens synpunkt oerhört positivt att 
ha fått de statliga verken hit. De utvärderingar som gjorts, visar att utlokalise
ringen kostade förhållandevis lite för varje arbetstillfälle. Sett i ettLinköpingsper
spektiv har utlokaliseringen och det som hänt därefter varit mycket positivt. Vi 
har fått ett stort utbud av kvalificerade specialisttjänster samtidigt som utlokali
seringen tillskapade ett utbud på arbetstillfällen lokalt. 

Utlokaliseringen har också - som jag tidigare nämnt - fört med sig avknoppningar. 
Sett ur universitetets/tekniska högskolans perspektiv ger de statliga verken prak
tikplatser och praktikuppgifter men de fungerar också som diskussions- och utveck
lingspartners inom olika tekniskt avancerade områden. 

UTVECKLINGSMÖJLIGHETER I LINKÖPING 

Kommunen har i mina ögon en hel del kvar att göra när det gäller att samspela 
med olika utvecklingsresurser i kommunen. Det är nödvändigt att vi spelar en 
mer aktiv roll i en framtid. Med detta menar jag inte att vi med kommunala me
del skall gå in med någon slags stödverksamhet - nej vår upgift är att medverka 
till att länka samman de resurser som finns. Vår uppgift är också att se till att 
vi inte går över än efter vatten. Vi behöver en bättre kunskap om vad vår region 
förmår. Kunskapsspridning och risktagande är viktiga uppgifter liksom att väga 
pröva något nytt. 

Låg mig avslutningsvis berätta en sedelärande historia som jag läste för en tid 
sedan. Det var Piet Hein som skrev om när han träffade en ung pojke som stod 
och kastade smörgås med stenar på vattnet. Piet tyckte att pojken inte lyckades 
så bra så han visade hur det skulle gå till. När pojken säg resultatet - ca 20 ringar 
- sa han: Jag kan också gör runda ringar men nu försöker jag göra fyrkantiga. 
Piet berättade episoden för sin vän Albert Einstein som skrattade och sa till Piet, 
att när han träffar pojken nästa gäng, skall han- säga till honom att han skall inte 
bekymra sig om han inte lyckas göra fyrkantiga ringar. Det viktiga var att han 
kom på möjligheten. 

Det är väl en lovvärd ambition på temadagen - läs oss komma på möjligheterna! 





SGis ROLL VID PLANERING OCH BYGGANDE 

Överdirektör Jan Hartlen 
Statens geotekniska institut 

UTVECKLINGSTENDENSER INOM BYGGSEKTORN 

Byggbranschen har de senaste 10 åren kännetecknats av stora strukturförändringar. 
Nybyggnadsvolymen av bostäder och industrifastigheter har minskat radikalt. För 
att motverka de negativa konsekvenserna för sysselsättningen har insatser bland 
~!1nat gjorts för att aktivera ROT-sektorn (renovering-ombyggnad-tillbyggnad). 
A ven inom anläggningsomrädet har satsningarna inriktats mot drift, underhåll 
och kvalitetsförbättringar. En stor fråga för kommunerna är hur stora behoven 
är att förnya de befintliga vatten- och avloppsledningarna. Kostnader pä 1-2 mil
jarder kronor per är har nämnts för den närmaste 10-ärsperioden. 

De problemställningar som uppkommer under planering, byggande och drift har, 
som en följd av denna utveckling, blivit alltmer komplexa. Detta gäller inte minst 
pä grundläggningsomrädet. Det är i detta perspektiv man skall se SGis förändrade 
roll. Det erfordras ett opartiskt och högt kvalivicerat organ som kan genomföra 
tekniskt/ekonomiska analyser, där nyttan relateras till risken. Som exempel pä 
risker kan nämnas sättningsskador, fuktskador och jordskred. Inom grundläggnings
området besitter SGI sådan kompetens. 

SGI IDAG - 10 ÅR I LINKÖPING 

Det är nu 10 är sedan SGI lokaliserade till Linköping. Institutet har under dessa 
är utvecklats pä ett mycket positivt sätt. Verksamheten kännetecknas idag av 
ett väl utvecklat samspel med byggmarknadens olika parter. SGis sätt att arbete 
inom byggsektorn illustreras av Figur 1. 

Genom SGis kontakter med omvärlden i den löpande verksamheten initieras stän
digt nya behov av forskning och utveckling. Forskningsinsatser genomförs ofta 
i samarbete med andra forskningsinstitutioner, konsultföretag och entreprenad
företag. Resultaten och erfarenheterna som kommer fram ur forskningsprojekten 
sprids till olika användare genom en mängd olika informationsaktiviteter, såsom 
rapporter, kurser och kommitteverksamhet. I konsultverksamheten prövas tillämp
ningar och ges nya impulser till forsknings- och utvecklingsprojekt. Genom detta 
sätt att arbeta kan nya kunskaper och metoder snabbt föras ut till praktisk använd
ing och blir genom räd och anvisningar allmänt tillämpade eller "standardiserade". 

För att anpassa sig till samhällets förändrade behov inom grundläggningsomrädet 
har SGI gjort en målmedveten satsning pä att utveckla nya mätsystem och dator
beräkningsmetoder samt, mer generellt sett successivt anpassat kompetensupp
byggnaden till nya tekniker. SGI har de senaste åren medvetet breddat sin kontakt
yta mot såväl privata som offentliga företag och organisationer. Resultaten har 
blivit att SGis tjänster efterfrågas i ökande omfattning och att sysselsättningen 
har hållits uppe pä en hög nivå trots en minskande konsultmarknad. 
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SGI OCH OMVÄRLDEN 

Institutet samarbetar och medverkar idag med ett stort antal organisationer, 
vilket framgår av följande sammanställning. 

Kommittearbete: Sekretariat för Svenska geotekniska 
föreningen (SGF) 
Sekretariat för IVA Pålkommissionen 
BFRs arbetsgrupp för geoteknik 
STUs arbetsgrupp för grundläggning 
i tätort 

F orskningsorgan: Statens räd för byggnadsforskning 
(BFR) 
Styrelsen för teknisk utveckling 
(STU) 
Statens naturvärdsverk 
Svenska byggbranschens utvecklings
fond (SBUF) 

Statliga myndigheter: Arbetarskyddsstyrelsen 
Byggnadsstyrelsen 
Länsstyrelserna 
Statens planverk 
Statens brandnämnd 
Statens energiverk 
Vattenfall 
Vägverket 

Kommunala organ: Byggnadsnämnder 
Kommunala förvaltningar 

Privata konsultföretag: Konsultföretag anlitar SGI i kvalifi
cerade frågor 

Privata entreprenadföretag: Flera företag anlitar SGI för rådgiv
ning under projektering och byggande. 
Även produktutveckling ingår. 

Ett exempel som belyser SGis verksamhet rör byggandet i befintlig tätortsmiljö. 
Skador är mycket vanliga i dessa fall. I en kommun skulle ett idrottshus byggas. 
Byggnadsnämnden i den aktuella kommunen uppdrog ät SGI att granska ett inläm
nat förslag på grund av de svära grundläggningsförhällandena. Granskningen och 
efterföljande diskussioner resulterade i att grundläggningen modifierades, var
med riskerna för skador i planerad byggnad och i intilliggande befintlig bebyggelse 
omfördelades. Politikerna erhöll således ett underlag för beslut, där en opartisk, 
högkvalificerad instans gjort värderingarna. 

Samhällsnyttan kommer även till uttryck genom rena forskningsinsatser. Med 
anledning av UHÄs rapport (1984:21) "Geovetenskap vid svenska universitet och 
högskolor" anger Statens räd för byggnadsforskning i sitt remissvar: "Sedan 197 2 
stödjer BFR tillämpad forskning och visst utvecklingsarbete vid de tekniska hög
skolornas geoteknik- och geologiinstitutioner i Göteborg, Stockholm, Lund och 
Luleå..... Dessutom stödjer BFR FoU vid statens geotekniska institut (SGI). Styrkan 
med kunskapsuppbyggnaden vid SGI är att den blir mer kontinuerlig än vid en hög
skoleinstitution11 • 
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Vägverket klargjorde häromåret i samband med en förfrågan frän utbildningsde
partementet, att de säg SGI och Väg- och trafikinstitutet (VTI) som de organ i 
Sverige, som primärt utvecklar tekniken ät Vägverket. Den nära kopplingen mellan 
Vägverket och SGI har möjliggjort, att prova nya metoder i löpande konsultations
projekt lagda på SGI. På detta sätt erhålls en snabb ekonomisk återbäring på ned
lagda utvecklingskostnader. När det gäller modern beräkningsmetodik kan nämnas 
att Vägverket införskaffat en avancerad utrustning för bestämning av pålars bär
förmåga och placerat den på SGI. SGI har tagit på sig ansvaret att utveckla beräk
ningsprogrammen och delta i den fortsatta utvecklingen. Denna nya mätteknik 
har redan resulterat i stora inbesparingar i olika vägverksprojekt. 

SGI har aktivt medverkat i metodikutvecklingen vad gäller omhändertagandet 
av inaktivt avfall på ett miljömässigt acceptabelt sätt. Aktuella avfall har varit 
restprodukter frän fastbränsleeldning (kol, torv) och oljeeldning, frän förgasnings
anläggningar, frän gruvbrytning samt hushfillsavfall. Samarbete sker med organi
sationer som Naturvårdsverket, Statens energiverk, Vattenfall och Kraft- och 
värmeindustrins samarbetskommitte för miljöfrågor (KVM). SGI har även varit 
remissinstans för jordbruksdepartementet. 

Institutet arbetar aktivt med kommitte- och normarbete. Detta arbete bedöms 
speciellt betydelsefullt nu när utlandsprojekt utgör en viktig del av verksamheten 
på svenska konsult- och entreprenadföretag. Att ha normer baserade på högtekno
logiskt kunnande och metoder beskrivna i standarder är viktigt för att svensk 
byggteknik skall accepteras utomlands. 

SGI OCH FRAMTIDEN 

SGI satsar på högt telmiskt kunnande grundlagt genom verksamheten som ett forsk
ningsinstitut. 

Basen för verksamheten utgörs av forskare med stort kunnande och kreativt tän
kande. Dessutom finns tillgång till modern utrustning. Institutet ser därför med 
tillförsikt fram emot de kommande åren och har genom sin bredd och kontinuitet 
en viktig roll i det svenska byggandet. SGI hoppas på ett fortsatt nära samarbete 
med våra kunskapsavnämare. 



GEOTEKNIKEN I STADSFÖRNYELSEN 

Överingenjör Lars Hellman 
Statens geotekniska institut 

FÖRSTÖR INTE VÅRA GAMLA STADSKÄRNOR. BERIKA DEM! 

Med stadsförnyelse vill vi åstadkomma att våra gamla stadskärnor återfår liv 
och attraktionsförmäga. Vi vill ha en levande miljö där mångfalden finns i verk
samheterna, i bodstadsbeständet, i byggnadernas formspräk, i de öppna platsernas 
och gaturummens miljö. Stadsmiljöns berikande inslag behöver framhävas. 

Människors erfarenheter av stadsförnyelse under 1950-, 1960- och 1970-talen har 
inte varit goda. Många exempel finns på hur gammal fin upprustningsbar bebygg
else revs och fick ge plats ät ny bebyggelse med fä estetiska kvaliteter och utan 
anknytning till eventuella kvarvarande hus och miljöer. Det är därför naturligt 
att rivning i den kända stadsmiljön möter motstånd hos allmänheten. Att den nya 
bebyggelsen skall öka stadsdelens kvaliteter i olika avseenden räknar man inte 
med. Erfarenheten talar inte härför. 

Under 1950- och 1960-talen hälsades rivningsvägen av många med tillfredsställ
else. Kvartersvis rivning gjorde byggnadsarbetena kalkylerbara, man kunde på 
förhand avgöra vad bebyggelsen skulle kosta och man kunde använda känd teknik 
frän byggandet utanför stadskärnorna. Det blev på detta sätt inte heller mycket 
dyrare att bygga inne i staden. 

FÖRNYA STADEN - MEN VARSAMT! 

Vid tal om varsam stadsförnyelse menas i allmänhet att speciell uppmärksamhet 
ägnas stadsmiljön och byggnadernas kvaliteter vid ombyggnad. Varsamhet krävs 
också vid grundförstärkning av gamla byggnader eller när dessa rivs och nya byggs. 
Grundförstärkning och grundläggning måste göras skonsam för omgivningen. Ge
nom bl a STU:s insatsområde "Grundläggnignsteknik i tätort" finns idag teknik 
för alla stadsförnyelsens grundförstärknings- och grundläggningsproblem. Det 
är finansieringen av sådana arbeten som nu är den begränsande faktorn. SGI har 
genom sekreterarfunktionen i STU :s styrgrupp djupgående och breda kunskaper 
om problemen och åtgärderna vid byggande i tätort. 

STO-KONFERENSER "STADSFÖRNYELSE PÅ BÄTTRE GRUND" 

Vid två konferenser i september 1985 redovisades resultatet av STU:s satsning. 
Budskapet var: 

o Teknik finns för alla stadsförnyelsens grundläggnings- och grundförstärknings
problem. 

o Det är finansieringen som är den begränsande faktorn! 

Man skulle kunna tillägga: 

o Stadsförnyelse där undergrunden/jorden är svag kräver en fysisk förnyelse
planering där man också detaljerat överväger vilka grundläggningsprinciper 
som kan tillåtas. Den nya stadsplanen behöver innehålla grundläggningsföre
skrifter! 
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Hur man skaffar sig underlag för sådan fysisk förnyelseplanering med grundlägg
ningsföreskrifter kan vi på SGI hjälpa till att lära ut! 

STADSFÖRNYELSE - FYSISK PLANERING 

De frågor som bör ställas då underlaget för förnyelseplaneringen skall tas fram 
är bl a: 

o Vilka förnyelseområden har besvärliga geotekniska förhållanden? 

o Hur skadade är befintliga byggnader i området? 

o Vilka är skadeorsakerna? 

o Kan bebyggelsen rustas upp genom successiva punktinsatser eller skall upp
rustning ske kvartersvis? 

o Vilka grundförstärkningsmetoder och grundläggningssätt kan användas för 
att minimera kostnaderna för objektets grundläggning eller grundförstärk
ning och kostnader för uppkomna skador på grannbyggnader? 

Dessa frågor behöver kunna besvaras när fastighetsägarens planer för förnyelse 
tagit formen av en ansökan om byggnadslov. När byggnaderna står tätt påverkar 
åtgärder för ett hus grannbyggnader, se Figur 1. 

rn rn mm ,mm mrn mrnrn 
ID [Il lD [Il [Il (Il I] 

rnrn mm m rn rn nm 
mm mm m m mm 

Lera 

Fast morän 

... '., .,, • It • , ... '• • .,. ... 

FigWt 1. P1toblemJ.d.äLeru_ng: Bygga ny.tt. ,i_~ huJ.> 1.>om Mft.:tVL 1.>ig. 
NäJt du nya huJ.>u bygg!.> hängVL 1.,,i,g gJtannhuJ.>u på. GJtannhUJ.>u 
,i_ m,i_;tt_e,n 6åJi 1.>töMe, Mlttru,ng1.>1.>uUnad, mVL 1.>pJt,i,ek.oJt oeh andJta 
I.> k.adoJt än 6öJtut. GJtund6 öMtä!Lk.VL man m,ltihuJ.> u 6ly.tt.aJt man 
,i,J.,täLeu pJtobleme,n W1 du högJta huJ.>u, 1.>om 6åJt ojämna 1.>ä:U
ru,ngaJt oeh 1.>k.adoJt o1.>v. En 1.>amlad be,dömru,ng ,&öJt hua k.va!l.tVLU 
be,höv1.> ! 
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Stora kostnader kan sparas om byggnadsnämnden skaffar sig överblick och förmåga 
att balansera de olika intressena mot varandra. 

VARFÖR GRUNDFÖRSTÄRKNING? 

Orsaker till att byggnader behöver grundförstärkas eller rivas kan vara flera. 
I de flesta fall är de byggda på svag undergrund och sätter sig ojämnt så att stom
men deformeras och skadas. De ojämna sättningarna kan bero på 

o att de lösa jordlagren under byggnaden sätter sig till följd av ökad belast
ning av byggnader, grundvattensänkning, landhöjning m m. 

o att trä i grundkonstruktionen ruttnar när det varaktigt kommer upp över 
grundvattenytan av landhöjning eller av människors ingrepp, som medfört 
sänkt vattenyta. 

o att grannbyggnad förstärks eller ersätts med ny byggnad som grundläggs 
så att den inte sätter sig. Anslutande byggnad som tidigare satt sig ojämnt, 
hänger sig då på den förstärkta/nybyggda byggnaden och får därigenom o
jämna sättningar och skadas. 

o att grundläggningsarbeten inte utförs tillräckligt skonsamt utan närliggande 
byggnader skadas. I Figur 2 visas riskzoner för skador på grannbyggnader 
när pålar slås ned i grus- och sandlager. 

Befintliga hus Hus som skall byggas 1-E:tuellt :m:a hus 
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I 

r - - - - -\ 
I- _____J 

I I
I 

~-----i-
L,,--rr1r-1rn----rf--,-

'. \ _.. Il 11 11 1i Il Il 
1 ~ ,·,;, 11 11 11 I Il Il 

I I Il 

.. men vad händer 
om grannen på denna 
sida bygger på på-
lar som han vill 
slå till berg? 

... om de slås hit... 

FigWl. 2. Vid nybyggnad mcv.de, hM e;t gfl.uncltäggM Ut al de;t tål, ,6Jz.amtida 
byggande, iritill. 
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Byggnader kan grundförstärkas på olika sätt och med olika ambitioner och olika 
ekonomiska villkor. Förstärkningen kan ske så att sättningarna stoppas helt eller 
så att de bromsas där de är som störst. Härvid eftersträvas att sättningarna skall 
bli lika i hela byggnaden så att den inte bryts sönder. För att stoppa sättningar 
utförs oftast pälning till fast jordlager eller till berg. Sättningarna kan bromsas 
på följande sätt: 

o Minska belastningen 

o Föra ned lasten till större djup i den lösa jorden genom t ex svävande pålar 
(i Sverige ofta kohesionspälar i lera) 

o Stoppa pågående rötangrepp i grundkonstruktioner av trä och gjuta under 
där träet är alltför skadat. 

Bromsning av sättningar kan bli billigare men kräver övervakning och eventuellt 
kompletterande förstärkning efter en tid. 

METODER FÖR GRUNDFÖRSTÄRKNING 

Det finns en mängd olika metoder att välja mellan, var och en anpassad för sina 
speciella förhållanden. På SGI finns god kunskap om dessa olika metoder. SGI:s 
roll är ofta rådgivarens och institutet medverkar i alla skeden av byggandet frän 
det tidiga planeringsskedet till byggskedet och slutuppgörelsen. 

Att tänka på vid val av metod är bl a följande: 

o att arbeta utanför huset som skall grundförstärkas underlättar och förbilli
gar. I Figur 3 visas ett exempel med borrning genom grundmuren. 

Längsgående 
betongbalk 

Betong 

FigWt 3. Ex,empe-t på, aJLbe;te, nJLån byggnadell/2 u:t6ida. (FJLån STU innoJL
mation nJL 456-1985.) 
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o att gamla utfyllnader av jord och annat kan innehålla större hinder för pfil
ning, se Figur 4. Pålning och förborrning bör köpas som reglerbar mängd. 

:, 0 q, . . 
o • qO• 0 •. 
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0 ,,.C? oq. • .<;> .P-, Po ?-,~ •o • 0 

,, ·., • • • • ~ • • .. •,_J· e • o 

FigWL 4. Rillig /)ö!Lelwm-6.t av .tfl.ävi!Lke i /)ylln.ingen. Rekon-6.tfl.uk
Uon /)!Lå.n /)odeMöMboMn.ing vid g!Lund/)öM.tä!Lkn.ing i 
CadmU-6 1 (e/).teJL S Hlllt6 j ö) • 

o att släppa de tunga källarmurarna och bara låta husets överbyggnad bäras 
upp av pålarna är ett sätt att göra grundförstärkningen billigare, se Figur 5. 

- ~ Väggbeklädnad 

Isolering
Z-profil 

-----~ Kringgjutning 
med betong 

Gårdsplan 

Källargolv 
plåt 
Vägg- -- . 

FigWL 5. Genom a.t.t 1.>ä;t.ta oken högt kan c.a 20% av påla!Lna 1.>pa!La-6. 
(F!Lå.n STU in/)o!Lma.tion M 458-7985.) 

21 

https://1.>�;t.ta
https://Rekon-6.tfl.uk


FRAMTIDA UTVECKLINGSLINJER 

I stadsförnyelsen är grundkonstruktionens andel i den totala byggkostnaden större 
än vid nybyggande på jungfrulig mark. En grundförstärkning av ett gammalt hus 
måste dessutom ofta finansieras med län till normal marknadsränta, dvs utan 
subventionerad ränta. Det finns därför all anledning för fastighetsägama att tänka 
på och sätta sig in i grundläggningsfrägorna. Det blir lättare att argumentera 
med grannarna och komma till ett rimligt resultat och det blir lättare att styra 
projektörerna i förnyelseprojektet. 

Konsultema/projektörema inom geoteknik och konstruktion inklusive SGI kom
mer i ökande utsträckning att hämta sina uppdrag hos entreprenörerna. Totalen
treprenader fortsätter att vara dominerande upphandlingsform i stadsförnyelse
projekt. Uppföljande mätningar i byggskedet kommer att bli en viktig uppgift 
liksom datoriserad beräkningsteknik med betydande inslag av simuleringsteknik. 
De kommunala planerarna kommer att behöva mer hjälp av geotekniska konsulter 
vid insamling, lagring i databanker, systematisering och använding av det geotek
niska underlagsmaterialet. Fastighetsägarna behöver kloka rådgivare i alla ske
den av förnyelseprocessen. Framtidsperspektivet för de konsulter som ger sig 
in på detta område är att uppdragen blir mer spännande och mer krävande. 

Grundläggningsentreprenörema kommer sannolikt att arbeta mer med sina egna 
lösningar. De kommer att bli mer knutna till sin maskinparks möjligheter än tidi
gare och arbetena kommer att bli ingenjörsintensivare. 

Ansvarsregler, finansieringsregler m m behöver ändras och utformas sä att sam
verkan mellan grannar underlättas vid upprustning och förnyelse. Vidare bör reg
ler utformas sä att fastighetsägarna stimuleras att hälla sina byggnader i gott 
skick. Lagar, byggnormer m m och deras tillämpning är mer inriktade mot nybyg
gandet och passar i vissa fall inte till stadsförnyelsen. Dagens ansvarsregel är att 
den byggande får ta omgivningen i det skick den befinner sig. 

Billig, skonsam grundförstärknings- och grundläggningsteknik kan utvecklas vidare 
endast om tillräckligt stor marknad finns. I dag är den marknaden liten i Sverige. 
Svensk grundläggningsteknik är emellertid väl utvecklad och har konkurrenskraft 
utanför Sverige. Med begränsade medel kan den svenska marknaden ökas och ett 
försprång mot utlandet erhållas. 

Sammanfattningsvis pekar framtidsperspektivet mot att omistliga kulturbyggna
der med sviktande grundkonstruktion kommer att i ökande utsträckning förstär
kas med säkra, varaktiga metoder. Levande stadskärnor kan skapas där gammal 
bebyggelse med kvalitet bevaras och nya byggnader placeras in med känsla för 
miljön och där boende och kommersiell verksamhet balanseras. 
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P ÅLGRUNDLÄGGNING 

Överingenjör Göran Holm 
Statens geotekniska institut 

UTVECKLINGSTENDENSER INOM PÅLNING 

Grundläggning med pålar sker i Sverige huvudsakligen med slagna pålar. Större 
delen utgörs av prefabricerade betongpålar. Det totala antalet slagna pälmeter 
i Sverige var 1984 1,4 milj meter. Av dessa var drygt 1 milj meter eller ca 75% 
betongpålar. Resterande del var träpålar och stälpälar. Andelen stälpälar var 
ca 14% eller ca 200.000 meter medan andelen träpålar var ca 10% eller 142.000 
meter. En ökning av stälpäleanvändningen sker för närvarande. 

Den snabba utveckling av pälgrundläggningstekniken som skett under senare är 
baseras i stor utsträckning pä utvecklingen av mättekniken. Det finns idag enkel 
och tillförlitlig mätteknik att använda pä arbetsplatser. Inom flera delområden 
har nya slagningsutrustningar utvecklats. Det omfattar såväl pälkranar och hejare 
som dynor. Dessutom har olika pältyper vidareutvecklats. Det har även kommit 
nya stälpfiltyper. Högre laster används nu pä pålar. Detta gäller såväl betong-- som 
stälpfilar. Dessa högbelastade pålar kallas klass A-pfilar. Andelen A-pälning inom 
betongpältekniken har ökat under den senaste 10-ärsperioden frän några procent 
upp till 15% av det totala antalet betongpälmetrar. 

Inom hela denna utveckling av mätteknik, slagningsutrustning, pältyper och utnytt
jande av pålar har Sverige en långt framskjuten plats internationellt sett, vilket 
visar sig bl a vid internationella konferenser inom pfilnings- och grundläggnings
teknik. SGI har i utvecklingsverksamheten arbetat tillsammans med olika pältill
verkare och f orskningsorganisa tioner. 

PÅLARS BÄRFÖRMÅGA OCH FUNKTIONSSÄTT 

Pålars bärförmåga kan bestämmas med flera olika metoder. Det normala är att 
pålar slås till en viss bestämd sjunkning enligt stoppsjunkningstabeller i exempel
vis Svensk Byggnorm. I denna tabell ges för olika pällaster kravet på största till
låtna sjunkning och slagningsprincip. I detta betraktelsesätt ligger en trefaldig 
säkerhet. Det andra sättet att beräkna mantelburna pålars bärförmåga är med 
hjälp av geostatiska beräkningsmetoder. Även här tillämpas en trefaldig säkerhet 
vid bestämning av tillåten pällast. Den tredje metoden är provbelastning av pålar 
i fält och den kan utföras antingen som statisk provbelastning eller som dynamisk 
provbelastning. Fördelen med provbelastningar är att säkerhetsfaktorn kan redu
ceras. 

STATISK PROVBELASTNING 

Statisk provbelastning av pålar har utförts under många är och stor erfarenhet 
har samlats av hur pålar fungerar och hur provbelastningar skall utföras för olika 
typer av pålar och pålars verkningssätt. SGI gör provbelastningar av pålar för 
såväl nypälning som grundförstärkningspälning. En statisk provbelastning där las
ten normalt påförs stegvis med ca 20 laststeg upp till förmodad brottlast ger ett 
lastdeformationssamband för pålen och ur detta kan brottlasten och pålens verk
ningssätt analyseras. Genom att analysera deformationen under senare delen av 
laststegen, den s k krypningen, kan pålens kryplast bestämmas. I-Figur 1 visas 
exempel på resultat av en provbelastning och utvärderingsprincip. Vid bestämning 
av tillåten pällast baserad på resultat av en statisk provbelastning används säker
hetsfaktom 2,5.. 
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DEFORMATION RESP. KRYPNING (4-8 MIN) 
PÅLE P 3 LAST kN 

0 400 800 1200 1600 
O-l=:,--=c::±,:-=~~~~--t---i----t---t--70 

,5 

2 

60-+------+-------,f----------t----+-----;--

2,5 

80...J...._________.L___~____.Jc______-'-------~3. 

DEFORMATION DEFORMATION PÅLHUVUD KRYPNING 
mm mmDEFORMATION PÅLSPETS 

KRYPNING 

UTVÄRDERAD BROTTLAST 1500 kN 

UTVÄRDERAD KRYPLAST 1300 kN 

Fl\LE: BTG 275x 275 L= 30,6 rn 
Fl\LEN SLAGEN : 84 10 10 
PROVBELASTAO: 85 0116 
OBJEKT: VÄRNAMO VÄG 27 

FigUJL 1. S.ta:tl6 k p!Lovbucv.s.trung av bruongpåi,e., -6am.t u:tväJLdrung av blLoti
oc.h k!LyplM.t. 

Ingenjörsvetenskapsakademien pälkommissionen har utgett en rapport "Anvisningar 
för provpälning med efterföljande provbelastning" (Rapport 59). I denna rapport 
behandlas såväl geotekniska undersökningar i samband med provbelastningar som 
utförande, redovisning och tolkning av provbelastningar. 

DYNAMISK PROVBELASTNING 

Under senare är har dynamisk provbelastning börjat tillämpas alltmer. Vid denna 
typ av provbelastning görs en stötvägsmätning med givare (kraftgivare och acce
lerometer) monterade på pålen. Givarna är kopplade till en mätutrustning, en 
s k pälanalysator. Mätutrustningen omfattar förutom själva pälanalysatorn ett 
oscilloskop och en bandspelare. Utrustningen är fältmässig och kan lätt transpor
teras ut på en arbetsplats n,ormalt i bakluckan av en bil. Analys av mätresultaten 
kan ske direkt på platsen, Figur 2. Förutom redovisning av själva mätkurvorna 
sker automatiskt en beräkning av pålens bärförmåga. Dessutom redovisas alla 
basdata rörande påle och slagningsutrustning. 
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RESULTAT AV STÖTVA°GSMiTNING PA° PA°LE 
Utf4rd av Statens Geotekniska Institut VASTERMALMSSKOLAN 

SUNDSVALLKRAFT kN 
2000 1985-11-13 

PiLE NR: PJ 
---F 
- - - - VMZ PÅL TYP : arr; 8450 A ,,,, 0. 0552 111112 

1000 PÅU<RAN : ÅKE'RHAN 
HEJARTYP : FAllHE'JARE' Q • 4000 kg 
DYNA : KONVENTIONELL 

0 NÅTLÅNSO .., !.5. 5 m
B LÅNSlJ I JOfl/J • i5.2111 

FALLHOJO • 0.6111 

-1000 FI .,. 845 kN FR ,,, i076 kN 
VI,.. i.56 111/s VR • .20 111/s 
z .,, 537. 8 kNs/m 

KRAFT kN 2Hl/e • 7. 95 ms 
2000 

--- (F+VMZ)/2 CASE': Je • 0. 60 
- - - - (F-VHZ) /2 rt • .t3 ms 

1000 Rtot • !.370 kN 
'Rstat • • i.187 kN 

Je • .f.00 
0 .......-"-+.....-'-=---+------f""~---f:7"-~~-=-"""'T-------i Ti • .13 111S 

48 56 Rf:ot,.. .1370 kN
TID mS 'Rstat ' .., f.066 kN 

--1000 

VASTERJ.• i.-1. 

FigWL Z. Re,,ouLtat av -0.tö.tvclg1.>mcltn,,i.,ng pcl pcUe. 

Denna utvärderingsteknik, som kallas CASE-utvärdering, förutsätter en omräk
ning av den dynamiska provningen till statisk bärförmåga med hjälp av ens k J
faktor. Denna faktor är jordartsberoende och erfarenheter frän friktionspälar 
i Sverige visar att CASE-utvärderingen ofta övervärderar den statiska bärförmå
gan. Exempelvis slogs betongpålar i Fittja ner i lös sand med längder upp till 28 
m. Här erhölls en kvot mellan den ur CASE-metoden utvärderade bärförmågan 
och resultatet av den statiska provbelastningen av 0,9-1,68. 

Mät kurvorna som erhälls vid en dynamisk provbelastning ger även en uppfattning 
om pålens integritet. Vid en eventuell skada i en påle eller pälskarv erhålls inver
kan pä mätkurvorna. En skadas placering och omfattning kan bedömas. 

Mätresultaten lagras pä band och detta ger möjlighet att pä kontor senare analy
sera mätningarna mer i detalj. Med hjälp av ett datorprogram som kallas CAPW AP 
kan pålens funktion och lastupptagningsprincip bestämmas mer detaljerat. Vid 
stötvägsmätning mäts separat kraft respektive acceleration. I CAPWAP-analysen 
delas pålen in i delar, normalt 1,5 m länga. För varje dylikt element antas en viss 
mantelfriktion och vissa egenskaper hos jorden, elastoplastiskt beteende och viskös 
dämpning. Utgående frän dessa antagna egenskaper hos jorden längs pålen och 
den uppmätta accelerationen kan kraften vid mätstället beräknas. Beräknad och 
mätt kraft jämförs. Om överensstämmelse inte erhålls görs en korrigering av 
lastfördelningen och jordens egenskaper längs pålen. Detta upprepas successivt 
tills en god passning erhålls mellan beräknad och uppmätt kraft. I Figur 3 visas 
ett exempel pä resultat av en CAPW AP-analys i form av a) de uppmätta kraft-
och hastighetskurvorna, b) den mätta och beräknade kraftkurvan i CAPW AP-ana
lysen och c) lastfördelningen längs pålen, dvs mantelfriktion och spetslast. 
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FigWl 3a. CAPWAP-analy-6. Uppmäfta k!LatS,t- och h.Mtighmk.WlvolL. 
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FigUJL 3b. CAPWAP-analy-6. Uppmätta och bviäk.nade k!Lantk.WlovlL. 
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F igWl 3c. CAPWAP-analy-6. LMtn öJLde.lning läng-6 på,ten. 
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JÄMFÖRELSE STATISK OCH DYNAMISK PROVBELASTNING 

Många jämförelser har gjorts mellan resultat av dynamisk provbelastning (innefat
tande CAPWAP-analys) och statisk provbelastning av pålar. Ett exempel är prov
pålning för en bro över Lagan vid Värnamo. Pålarna var slagna betongpålar, 275 
x 275 mm. Jorden utgjordes av silt med tunna torvskikt. Pålarna slogs i oktober 
1984 och provbelastades i januari 1985, först statiskt och därefter dynamiskt (dagen 
efter). I Tabell 1 visas resultatet av de aktuella pålarna P3 och P4. 

Tabell 1. Provpålning i Värnamo. 

Påle 
nr 

Längd i jord 
(m) 

Bärförmåga (kN) 
Statisk provb. CAPW AP 

P3 30,1 1500 1200 
P4 23,9 1050 900 

I Figur 4 visas last-deformationskurvorna enligt de två provbelastningsmetoderna. 
Vid jämförelse av dessa resultat bör beaktas att den dynamiska provbelastningen 
utfördes efter den statiska provbelastningen. En jämförelse av residuallasten (las
ten vid maximal förskjutning) enligt den statiska provbelastningen och brottlas
ten enligt CAPW AP fäs en mycket god överensstämmelse i bärförmåga. Liknande 
jämförelser har gjorts för pålar slagna i såväl sand som lera. I dessa jämförelser 
har också god överensstämmelse erhållits i statisk bärförmåga vid statisk respek
tive dynamisk provbelastning. 

DEFORMATION MOT LAST 

PÅLE P3 
LAST kN 

0 400 800 1200 1600 
0 -,-___,..,.~::--------,--------1--~--+----r----+---. 

60 

DE~ mm · · · · · · ·· · STATISK PROVBELASTNING 

CAPWAP-ANALYS 

F).,gUJL 4a. Jämf)öJLWe. mellan .6:tati/2k oc.h dynam).,l.)k plLovbe.la.J.dn,).,n,g av 
buongpåtaJL. Påle. P3 v,i_,d bJLo öve.JL Lagan, Väfl.n.amo. 
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DEFORMATION MOT LAST 

PÅLE P4 

LAST kN 
0 400 800 1200 1600 

0 

20 

40 

60 

80 
DEFmm ·· · · ·· · ... · STATISK PROVBELASTNING 

CAPWAP -ANALYS 

FigWL 4b. Jäm{)öfl..We me.Ltan. -6tati/2k oc.h dyn.am,i,,6k, pll..ovbel..a-6.tMn.g av 
beton.gpcUall... PcUe P4 vid bfl..o övefl.. Lagan., Vcltmamo. 

SLUTSATSER 

Erfarenheterna av de olika provbelastningsmetoder som finns för pålar (statisk 
och dynamisk) kan sammanfattas på följande sätt: 

o God överensstämmelse erhålls i statisk bärförmåga mellan statisk och dyna
misk provbelastning. 

o Friktions- och kohesionspålars bärförmåga skall bestämmas vid efterslag-
ning och inte vid drivning. 

o Mantelburna pålar bör analyseras med CAPW AP. 

o Provbelastning bestämmer bärförmågan vid provningstidpunkten. 

o Resultat av provbelastningar skall alltid analyseras med hänsyn till jordför
hällandena. 

o Statiska provbelastningar behövs som jämförelse med dynamiska provbelast
ningar i nya jordförhållanden/områden. 
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INVERKAN PÅ OMGIVNINGEN AV PÅLSLAGNING 

I samband med pälgrundläggningar räcker det inte att titta pä slagningsförhällan
dena, pålarnas funktion och det som händer inom den aktuella fastigheten. Det 
gäller också att analysera en eventuell inverkan pä omgivningen, pä kringliggande 
ledningar och byggnader. Erfarenheten frän många pälningsarbeten, där pålar 
slås ner i lera eller friktionsjord, visar att stor och allvarlig inverkan kan erhållas 
pä omgivningen i samband med slagningen av pålar. 

Vid slagning av pålar i kohesionsjord uppkommer normalt rörelser och hävningar 
intill ett avstånd frän pålen som är lika med pålens djup under markytan. Vid pål
ning i löst lagrad friktionsjord uppkommer ofta rörelser intill ett avstånd av på
len som är lika med halva tjockleken hos friktionsjordlagret som pålen slås igenom. 
Denna inverkan beror pä att löst lagrad friktionsjord packas i samband med slag
ningen av pålar. I Figur 5 visas ett exempel pä hur stor inverkan blev och hur långt 
ifrån pålarna inverkan skedde vid slagningen av betongpålar genom ett löst lagrat 
friktionsjordlager med en mäktighet av ca 6 meter. Av figuren framgår att sätt
ningar observerades upp till ca 7 m frän pålen. 

AVSTÅND PÅLE-MÄTARE, m 
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FigWL 5. Samband mellan MiUning och av.o.tånd påi.e-mä.taJU?, vid påi.ning 
i lö.o.t laglLad {•/u.Wo n.6 j olLd. 

Inte endast jordrörelser kan uppkomma i samband med pälslagning, också portrycks
förändringar kan uppkomma till följd av pålslagningen. I Figur 6 visas uppmätta 
porövertryck i samband med pälslagning med olika typer av pålar. I detta fall 
var det betongpålar respektive stålpålar typ krysspålar. Pålarna slogs igenom 
ca 7 m lera och därefter 6-7 m löst lagrad friktionsjord. 
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AVSTÅND PÅLE-MÄTARE, m 
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FigUA 6. Samband mellan po!LöveJL;tJiyc.,k oc.,h avJ.>.tånd pclte-mätaJLe. 

Av figuren framgår att inverkan minskade både i storlek och utsträckning till 
ca en tredjedel då pälningen övergick frän betongpälning till stälpålning typ kryss
pålar. Figuren visar också att inverkan på portrycken sträcker sig relativt långt 
ifrån pålarna, ca 15-17 m. Dessa resultat är hämtade frän ett pälningsprojekt 
i kv Decimalen i Linköping. 

I samband med pälning i stadsbebyggelse och då pälning utförs med friktionspä-
lar med kortare längder efter att bärförmågan bestämts genom dynamisk provbe
lastning uppkommer ytterligare en frågeställning. Vad händer i framtiden när 
grannen önskar bygga ett kanske ännu högre och tyngre hus och pålarna behöver 
slås djupare, kanske till berg under det friktionsjordlager där den först slagna -
pälningen avslutades? Hur stor inverkan kan komma att ske på den först utförda 
pälningen? Kanske skall de yttersta pålarna vid det första pälningsarbetet slås 
hårdare för att inte riskera att inverkan skall ske på dessa i samband med framtida 
närliggande pälning. 

I samband med att pålar har provbelastats olika lång tid efter pälslagningen, har 
konstaterats att för friktionspälar gäller att en markant tillväxt i bärförmåga 
sker under väsentligt längre tid än vad som tidigare ansågs gälla för friktionspälar. 
Provbelastning av pålar en dag efter drivningen respektive efter tre veckor, kanske 
tre månader efter drivningen, visar att ökningen av friktionspälars bärförmåga 
kan vara av storleksordningen 30-50%. Dessa ökningar av bärförmågan hos frik
tionspålar har konstaterats främst vid pålar slagna i silt eller siltig sand. SGI genom
för f n ett stort forskningsprojekt för att klarlägga i vilka jordar tillväxten uppträ
der och storleken på tillväxten. 
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AVANCERADE BERÄKNINGSMETODER 

Överingenjör Göran Holm 
Statens geotekniska institut 

FEM-BERÄKNINGAR I GEOTEKNIKEN 

SGI har under senare är börjat använda finita elementmetoden, FEM för att ana
lysera geotekniska problemställningar. FEM är ett redskap för att göra studier 
av olika grundläggningsmetoders funktionssätt. Genom parameterstudier skapas 
underlag för förenklade beräkningsmetoder inklusive giltighetsomräde.I samband 
med FEM-beräkningar delas jorden och konstruktionselementen in i olika element 
och en struktur byggs upp. De olika elementen ges därefter olika egenskaper. 
Strukturen påförs sedan laster i form av exempelvis ytlaster eller koncentrerade 
krafter och eventuellt förskjutningar. Med hjälp av ett datorprogram beräknas 
därefter spänningar och förskjutningar i olika punkter i strukturen. 

TILLÄMPNINGSEXEMPEL 

FEM-analyser kan användas vid studier av t ex kalkpelarförstärkningar, spontade 
schakter, armerad jord och vägbankar pä lera. Med hjälp av FEM kan mekanismer 
vid grundläggningsarbeten analyseras. Det är relativt enkelt att göra parameter
studier, dvs studera inverkan av variationer av de olika ingående faktorerna. Exem
pel pä frågeställningar som kan studeras: Vad innebär en något fördjupad schakt? 
Vad innebär en något för stor uppfyllnad intill schakten och vad händer om dimen
sionerande skjuvhällfasthet är lägre än den antagna? Vad innebär ett lösare skikt 
i jorden? Beräkningar och dimensioneringar med hjälp av FEM bör följas av mät
ningar för att kontrollera och eventuellt justera arbetsgäng/arbetsmetod. FEM 
ger också underlag för att placera instrument för mätning av spänningar, rörelser 
och portryck. FEM är därför ett redskap vid det som ofta kallas Aktiv design -
Aktiv kontroll. 

SGI använder FEM-analyser i flera sammahang. Exempelvis har kalkpelares funk
tion analyserats med hjälp av FEM. I Figur 1 och 2 visas exempel pä detta. Här
vid har kalkpelaren och den omkringliggande jorden givits vissa egenskaper. En 
last har förts pä och fallet med exempelvis en vägbank grundlagd pä kalkpelare 
i den lösa leran har simulerats. Kalkpelarna har tänkts placerade i ett rutnät. 
I Figur 2 visas hur stor sättningen blir utan kalkpelare respektive med kalkpelare 
samt med olika kalkpelarlängd (halva resp hela lermäktigheten) och centrumavstånd. 

Egenskap Kalk-
pelare 

Lera Joc,c 
E, kPa 4000 400 
V 0.3 0.3 

Hållfasthet c', kPa 70 15 
E 
0,... 

~; 0 0 0 D= 1.13 · Dc/c 

Il 
....I Förklaring 

E elasticitetsmodul 

v kontraktionstal 

~ förskjutning 
I J Dkp=0.5m r radiellt 

~ D j z vertikalt 
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FigUA 2. Säftn,lng 1.>om nunWon av kalkpe.l..aJitängd oeh av1.>tånd meLe.an 
Wkpe.l..aJLe, nÖIL e,x.e-mpe.1.. i nigUA , . 

Av detta beräkningsexempel framgår att vid exempelvis kalkpelare med centrum
avståndet 1,5 meter, kalkpelardiametern 0,5 m och kalkpelare till lerans under
kant erhålls en reduktion av sättningen frän ca 95 cm utan kalkpelare till ca 65 
cm med kalkpelare. Om kalkpelarna i stället sätts på ett c/c-avständ av 1,0 meter 
reduceras sättningarna till drygt 40 cm. I en annan FEM-analys har jämförelse 
gjorts mellan beräknade och uppmätta sättningar för en vägbank på lera, där ver
tikaldränering utförts med prefabricerade dräner. Resultaten enligt Figur 3 visar 
god överensstämmelse mellan kalkylerade och verkliga sättningar. 

1 DAG 1MÅN 1ÅR 10 ÅR TID 
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SÄTTNI N G ( m) 

FigUA 3. FEM-analy1.> av veJI.tikaldAänvung nöll vägbank på E4 vid Vagnhällad. 
Jämn ÖILW e, mel.lan be,tLäknade, oe,h uppmäfta 1.>äftn,i,ngatL. 
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SGI genomför för närvarande en studie av skyddspälningars funktion med hjälp 
av FEM. Användningen av FEM i praktisk dimensionering visas slutligen i ett objekt, 
en kalkpelarförstärkning i kombination med cellplastförstärkning för en väg vid 
Fittja utanför Stockholm. Med hjälp av FEM beräknades var spänningskoncentra
tioner och rörelser skulle uppkomma i slänten i samband med uppfyllning av väg
banken. Baserat pä dessa beräkningar placerades kalkpelarna i skärmar under 
ytterkanten av vägen ner mot sjön. Vägbanken är nu utförd och inga nämnvärda 
rörelser har uppkommit. Detta är ett typfall för tillämpning av FEM med en kom
plex geometri, komplex jordlagerföljd samt komplex förstärkning och uppbyggnad 
av vägbanken. 
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SGI::S VERKSAMHET INOM SKREDRISKOMRÅDEN -
EN SAMHÄLLSNYTTIG INSATS 

Överingenjör Torbjörn Stål 
Statens geotekniska institut 

VAD HAR HÄNT SEDAN TUVE-SKREDET? 

Det har nu gått nästan 8 är sedan skredet i Tuve inträffade en dimmig och mörk 
novemberdag. Har vi dä lärt oss någonting av denna händelse som med televisio
nens hjälp kom in till oss i våra vardagsrum? 

FigU!l. 1. Tuve-1.>fvtede;t, GöteboJLg 1977. 

Ja, det menar jag och det på flera plan. Geoteknikerna själva både här pä institu
tet, pä högskolorna och pä konsult- och entreprenadföretagen, har lagt ned ett 
omfattande forskningsarbete som har höjt kuskapsnivän. Pä institutet pägär nu 
även en genomgång av den framtida inriktningen av skredforskningen i landet 
och rapporten kommer att vara klar under våren 1986. 

Men det är kanske ändå inte pä detta område som de väsentligaste framstegen 
nåtts. Det viktigaste är att medvetandenivån har höjts hos många av våra ansva
riga myndigheter - medvetandet om att risken för skred är något högst påtagligt, 
något som alltid kräver uppmärksamhet vid planering och byggande. Institutet 
har här haft en viktig uppgift att bistå dessa myndigheter med kvalificerad och 
opartisk rådgivning. För att ytterligare underlätta hanteringen av dessa ärenden 
pä myndigheterna häller institutet även pä med att ta fram nya tillämpningsbe
stämmelser till Svensk Byggnorm. 
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På detta sätt kan nya planer och nya byggnader alltid hanteras med stöd av en 
strikt tillämpning av lagen. Ändå kvarstår ett stort problem, nämligen den äldre 
befintliga bebyggelsen. Just i det här ögonblicket finns det tusentals människor 
som bor eller arbetar inom instabila områden, men det saknas idag resurser att 
systematiskt leta upp dessa områden och göra något för att förbättra invånarnas 
situation. 

Ett flertal motioner har under årens lopp väckts i riksdagen och ett mycket om
fattande arbete har också lagts ned inom regeringskansliet och inom den s k Rädd
ningstjänstkommitten för att finna lösningar på problemet med den befintliga 
bebyggelsen. Det finansiella läget har hittills lagt hinder i vägen för staten att 
bidra till förbättrade levnadsvillkor för denna utsatta grupp. Försvarsdepartemen
tet arbetar dock igen med att hitta nya öppningar och ett besked kan väntas inom 
kort. 

DET FINNS RISK FÖR NYA SKRED I SVERIGE! 

Hur stor är då risken för att det skall gå några nya skred? Om man tittar i back
spegeln kan man konstatera att det inträffar ett par mindre skred varje är. De 
stora skreden är mer slumpmässiga i tiden, men i genomsnitt inträffar ett nytt 
Tuve-skred vart 10:e är. Ser man på den sista 30-ärsperioden före Tuve kostade 
skreden samhället minst 600 miljoner kronor, och då är endast de direkt mätbara 
kostnaderna inräknade. 

Efter Tuve-skredet har ett 20-tal mindre och medelstora skred inträffat, se Figur 2. 
Flertalet ligger inom de delar av landet som institutet betraktar som högriskområden. 
Trots den relativt blygsamma storleken på dessa skred har de ändå varit beaktansvärda 
eftersom både mäniskor och egendom varit hotade. 

FigWL 2. SfvLec/Ju/2 k.omJtåden i Sve,Jt,lge. Punfue1tna ma1tk.e1ta1t plau eJt di:iJL 
-6 fvLed ux.bildau -6 edan 19 7 7. 
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Ungefär hälften av skreden på Figur 2 har föranlett ingripande av samhällets Rädd
ningstjänst, vilket innebär att Kommunen går in och genomför de åtgärder som 
behövs för att säkra människoliv och egendom. I efterhand har sedan kommunen 
fått ersättning för en del av kostnaderna frän Statens Brandnämnd. I sådana ärenden 
fungerar institutet som sakkunnigorgan ät Brandnämnden. 

Om man ser till orsakerna till att skred utlöses så är det två yttre faktorer som 
helt dominerar, nämligen i första hand mänskliga aktiviteter och i andra hand 
vattnet i naturen som på flera olika sätt påverkar stabiliteten. Just denna höst 
är grundvattennivån ovanligt hög efter allt regnande i sommar. Skulle det fort
sätta att regna rikligt i höst kan det uppstå en extrerP situation, som manar till 
försiktighet. Institutet samrådde därför tidigare i höstas med länsstyrelserna på 
västkusten och i Värmland, varefter information gavs direkt till vissa utsatta kom
muner och mer allmänt i pressen, se Figur 3. I korthet rekommenderar institutet 
att all byggnadsaktivitet, som försämrar stabiliteten, utförs med största försiktig
het och under kontroll av sakkunnig. Rapportering skall ske av alla händelser som 
kan tyda pä ett begynnande skred. 

Det här kan vara en för
varning om att ett jordskred 
kommer att inträffa: 
• Sprickor och plötsliga 
sättningar i marken 
• Lutande träd, stolpar 
och liknande 
• Erosionsskador 
• Brott på ledningar i 
mark 

Se upp 
sprängningI 
I områden där skred kan 

förekomma ska man vara 
försiktig med vissa arbeten: 

• Pålning och spontning 
• Sprängning 
• Schaktning och fyllning 
• Upplag 
• Tung trafik 
• Hastig tömning av 
vattenmagasin 

FigUJL 3. Inn oJtmation om -6 fvr_e,ciJ-Lif., k.eA. Kommuna.luuellt nJt 34 I 85. 

VAD GÖR SGI FÖR ATT ÖKA SÄKERHETEN MOT SKRED? 

Som en sammanfattning av institutets insatser inom skredfarliga områden vill 
jag framhålla följande verksamheter: 

o Kartering av potentiella skredriskomräden är en uppsökande verksamhet 
som institutet genomfört inom 11 särskilt utvalda kommuner på västkusten. 
På vår önskelista återstår minst ett 50-tal kommuner som också är drabbade 
av dessa problem och som skulle ha nytta av en kartering. 



o Övervalming har skett längs Göta älv under de senaste 20 åren. Övervak
ningen består både av besiktningar och kontrollmätningar i fält samt av 
granskning av plan- och byggnadslovsärenden. Man kan konstatera att Göta 
älv idag är betydligt mindre skredaktiv än tidigare. En liknande övervakning 
sker längs delar av Norsälven i Värmland. När institutet ytterligare har 
förfinat sina skredvarningssystem kommer intresset att öka för den här 
typen av verksamhet. 

o Utöver vad jag tidigare nämnt om räddningstjänstingripanden kan det vara 
av intresse att notera att staten kan gå in och ge ersättning ät kommunerna 
även för förebyggande åtgärder, dvs innan något skred har inträffat. Kravet 
är att faran skall vara omedelbart förestående. Även i dessa ärenden funge
rar institutet som sakkunnigorgan ät Statens Brandnämnd. I vissa fall har 
institutets roll utvidgats till att omfatta även stabilitetsutredningar och 
förstärkningsförslag ät kommunen. Ett sådant ärende har vi nyligen haft 
i Munkedal som beskrivs närmare i ett efterföljande avsnitt. 

o Institutets rådgivning vänder sig i huvudsak till länsstyrelser och byggnads
nämnder. Efter Högsta Domstolens prejudicerande utslag förra året har 
byggnadsnämndernas ansvar skärpts och vi har märkt ett ökat intresse frän 
kommunernas sida att använda institutet som opartiskt sakkunnigorgan. 
Rädgivningsverksamheten beskrivs närmare i ett efterföljande inlägg av 
Börje Stigler. 
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RÄDDNINGSTJÄNST I PRAKTIKEN - STABILISERING AV ÄLVSLÄNTER I 
MUNKEDAL 
SKREDVARNINGSSYSTEM 

Överingenjör Ulf Bergdahl 
Statens geotekniska institut 

I denna uppsats skall ges en kort beskrivning av ett räddningstjänstärende som 
för närvarande (1985) pägär i Munkedals kommun, norr om Uddevalla samt något 
om den mätutrustning som provats där. Något större skred har inte inträffat i 
Munkedal nyligen men stabilitetsutredningar och rörelsemätningar har visat att 
risken för skred var överhängande, varför det beslöts at förstärka älvslänterna 
inom ramen för Räddningstjänsten. 

STABILITETSFÖRHÅLLANDENA I SLÄNT MOT ÖREKILSÄLVEN 

Under våren 1984 genomförde Statens geotekniska institut ät Munkedals kommun 
en preliminär undersökning av stabiliteten av den ca 20 m höga slänten ned mot 
Örekilsälven pä en ca 200 m lång sträcka, som ligger mellan två tidigare skred 
frän 1895 respektive 1940, Figur 1. 

FiguJL 1. Vy av den bnanta älv.l.),f.iinten oc.h den gamla älvnåJLan i lä:tt 
l.)nödfl.äk;t,. 

Anledningen till institutets intresse för just denna slänt var att man 1936 där 
sedan tidigare visste om att rörelser pågick i slänten. Det aktuella området lig
ger något öster om Munkedals centrum och järnvägsstation. Den preliminära utred
ningen som föranleddes av kommunens behov av att fastlägga stadsplan för cent
rumområdet, visade att säkerhetsfaktorn i två sektioner var obetydligt över 1,0. 
Detta innebär att slänten är labil dä destruktiva och stabiliserande krafter nätt 
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och jämnt balanserar varandra. Under hösten 1984 forsatte undersökningarna med 
bl a ytterligare kolvprovtagning, vingprovning, spetstrycksondering och portryck
mätning. Nya stabilitetsberäkningar visade att slänten var ännu något osäkrare, 
säkerhetsfaktorer mellan 0,9-1,1 erhölls, Figur 2. Om hänsyn tas till att lerans 
skjuvhällfasthet är något olika i olika riktningar erhålls för de farligaste glidytorna 
i de sämsta sektionerna en säkerhetsfaktor obetydligt över 1,0. 

v Markyta 

"Fast botten 11 

FigWL Z. Ruu.Ltcu av 1.>;tab,i_,f_,[,twbvriikrung ,i, -0ektion B ,i, -0län;t mo;t 
ÖJz.e~älven. 

Vid stabilitetsberäkningar av detta slag är en av de svära uppgifterna att fä rele
vanta hällfasthetsvärden att ansätta i beräkningarna, speciellt som förekomsten 
av kvicklera medförde störning i provtagningen och därmed låga värden pä labo
ratoriebestämda skjuvhällfasthetsvärden. Vid utvärderingen av skjuvhällfastheten 
har SGI:s nya reduktionsregler för fallkon- och vingborrvärden använts. Dessutom 
har empiriska värden pä skjuvhällfastheten bestämts utifrån resultatet av ett 
stort antal ödometerförsök. Pä detta sätt erhölls en samstämmig bild av skjuvhäll
fastheten i jorden som kunde ligga till grund för de slutliga beräkningarna. 

Att säkerheten i slänten verkligen är låg framgår också av de rörelsemätningar 
som bl a utförts av SJ. Såväl sättningar som horisontalrörelser av storleken 150 
mm har redovisats under åren 1936-1956. 

ÅTGÄRDER FÖR ATT FÖRHINDRA SKRED 

Till följd av den låga säkerheten rekommenderades kommunen att snarast förstärka 
slänten med en tryckbank. För att kunna göra detta måste dock älvfåran grävas 
om sä att den kom närmare nuvarande väg E6, Figur 3. 

Sedan de oroväckande beräkningsresultaten presenterats för kommunen avlystes 
vägen vid släntens krön - gamla E6 - för tyngre trafik och ett skredlarm i form 
av en nedgrävd och i jorden fästad kabel installerades. Kabeln var strömbelastad 
och skulle slitas av om större jordrörelser inträffade. Härvid larmades kommu
nens brandstation. Under de senare förstärkningsarbetena utlöstes larmet tvä 
gånger; en gäng till följd av strömavbrott och en gäng slets kabeln av av ett sten
block som tippades över kabeln. 
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Provisorisk 
kri gsbro för jordtransport 

Lutande,' 
tryckbank 
med ban
kett 

FigWL 3. Plan öveA {)öM-täJz.fming.oomflåde;t me.d de,n nya älv{)åJtan oeh u;t
{)yllnadeA oeh av.oehafuning. 

Sedan släntens dåliga stabilitet blivit känd och samråd skett med berörda myndig
heter startade med största skyndsamhet projektering av förstärkningsarbetena 
av Bohuskommunernas Byggnadskontor, institutet och Bohus-geo tillsammans 
under januari -85. Det stora problemet vid denna projektering var att anpassa 
principförslaget med tryckbanksförstärkning till terrängförhållandena längs hela 
älvkröken samt att finna en lämplig utformning av den nya älvfåran. (Älven anses 
vara ett av Sveriges bästa laxfiskevatten). Förslaget med ny älvfåra, tryckbankar 
och avschaktningar redovisas på Figur 3. Redan i februari var man igång med arbe
tena. I första hand inriktades arbetet på att färdigställa den nya älvfåran före 
vårfloden, Figur 4. Redan i ett tidigt skede fick man hjälp av militär frän Ing 2 
i Eksjö för att bygga en provisorisk bro över älven för de omfattande jordtranspor
terna. 

Beroende på den stora skredrisken och riskerna för att ett skred till följd av kvick
leran i området skulle kunna fä en stor utbredning har ärendet blivit ett s k rädd
ningstjänstärende, vilket praktiskt innebär att brandchefen i kommunen har ansva
ret för arbetena. Det innebär också att kommunen får ekonomisk hjälp till förstärk
ningsarbetenas utförande av statskassan via Statens Brandnämnd. 
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FigWL 4. Vy ifvvi aJLbe:t6plevU e,n nä.Jr. ne,d.6.tJLömMinde,n av de,n nya cltv,& å!Lan 
äJr. undvi u;tg~ävning. I bakg~unde,n b~o ,&ö~ nuvaJLande, väg E6 
mo.:t O.olo. 

PORTRYCKMÄTNINGAR FÖR SKREDÖVERVAKNING 

I den aktuella slänten har SGI under nu ett års tid provat ett nytt automatiskt 
portryckmätarsystem. Syftet härmed har varit att studera portrycken i en slänt 
som rör sig och sedan stabiliseras. Det nya mätsystemet skall ingå som en del 
i det skredvarningssystem som sedan ett antal är är under utveckling vid institu
tet. 

Resultaten av portryckmätningarna under hösten 1984 visade att man under slänt
krönet hade portryck motsvarade en grundvattennivå ett par meter under mark
ytan samt att vattnet strömmade nedåt mot något dränerande skikt, Figur 6. Under 
perioden december 1984 till februari 1985 kunde man konstatera en betydande 
ökning på 22 och 28 m djup under markytan vid släntkrönet, Figur 5. Portrycket 
på 28 m djup ökade så mycket som 100 kPa eller 10 m vattenpelare. Även under 
släntfoten ökade portrycket. 

De ökade portrycken gav upphov till oro över att någonting var på väg att hända 
i slänten. Än större blev oron när man kunde konstatera att portrycket inte hade 
ökat till följd av nederbörd i vare sig de ytliga jordlagren eller bottenlagren. 

En sammanställning av portryckmätningarna i sektion C, Figur 6, visade att por
tryckökningarna hade inträffat i den zon som enligt stabilitetsberäkningarna har 
den största skjuvspänningen. Man kan härav dra den slutsatsen att portryckhöj
ningarna förorsakats av skjuvdeformationer i den mest ansträngda zonen. Något 
skred inträffade dock aldrig utan slänten kunde planenligt stabiliseras genom ut
fyllnad av den gamla älvfåran och därpå en tryckbank. 
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De gjorda iakttagelserna om portryckändringarna har givit institutet en starkare 
tro på att kontroll och uppföljning av bl a portryck i en lerslänt kan vara ett sätt 
att kontrollera stabilitetsstatusen på en slänt och om mätresultaten kan jämföras 
med en viss angiven larmnivå för portryckökningen kan ett skredvarningssystem 
upprättas. Härför erfordras dock en större kännedom om hur portrycken normalt 
varierar i en slänt och vad som kan tänkas vara en kritisk nivå för portrycket. 
För att bygga upp denna kunskap erfordras att man följer ett antal slänter, natur
liga eller konstgjorda, med avseende inte bara på portryck utan även beträffande 
rörelser och jordtryck. 
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FigWL 5. Re;.,ui.,ta;t av poJl,f)Lye,kmätnhig 4. 5 till Z8 m unde.JL maAky.tan vid 
.olä.n.tRJLön i .o ek.tion C. 

FORTSATTA FÖRSTÄRKNINGSARBETEN 

Sedan förstärkningsarbetena påbörjats vid den ovan beskrivna älvkröken har sta
bilitetsutredningarna fortsatts längre söderut längs älven. Härvid har nya osäkra 
sträckor påträffats i närheten av bebyggelse. Som en följd av dessa utredningar 
har förstärkningsarbetena fortsatt söderut med avschaktningar och erosionsskydd. 

I några fall stod bostadshus så nära krönet av älvslänten att de ej var möjliga 
att rädda om man skulle kunna genomföra förstärkningsarbetena, som i detta 
fall utgjordes av avschaktningar av släntkrönet. Husen fick därför utrymmas och 
rivas. Fastighetsägarna har fått rimlig ersättning härför. 
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Partryck
ökning 
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3 

FigWL 6. Sammanldflltnin.g av poJUJLyc.kmcltnin.gCUL i 1>eWon. C i jämf)öfl..We 
med djup un.defl.. mCULk.y:tan. oe,h täge:t /)öfl.. befl..äk.nade, f)a!lliga.o;te, 
gudy:tofl... 

Det skall i detta sammanhang också nämnas att skredundersökningar med efter
följande förstärkningsarbeten också har en mänsklig sida förutom de geotekniska 
problemen. Det är därför viktigt att berörda fastighetsägare, kommuninnevånare 
och massmedia får en saklig information om förhållandena och kommande arbeten. 
I det aktuella fallet har kommunens företrädare tillsammans med geotekniker 
vid ett flertal tillfällen informerat om arbetena. Detta har skapat en god förstå
else hos befolkningen för arbetena och deras betydelse för ökad säkerhet i kom
munen. 
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RÅDGIVNING I SKREDFRÅGOR TILL LÄNSSTYRELSERNA 

f länsarkitekt Börje Stigler, Vänersborg 

Under dagens tema Geotekniken i samhällbyggandet är det naturligt att infor
mera om hur kommuner och länsstyrelser i praktiken kommer i kontakt med geo
tekniken. 

Synpunkterna har sin bakgrund i min verksamhet som länsarkitekt under 21 är 
i Älvsborgs län. I det här sammanhanget begränsar jag mina synpunkter till att 
omfatta skredriskfrägorna. 

GÖTA-ÄLV OMRÅDET 

Vid Göta älv har det förekommit två stora skred under 1950-talet, vid Surte och 
Göta, båda i Älvsborgs län. Skreden har gett anledning till särskilda åtgärder. 
I stora drag omfattar de följande: 

Längs älven räder sedan mitten på 1960-talet vissa restriktioner när det 
gäller tillståndsgivning och byggande. Området närmast älven - päFigur 1 
begränsat av strandlinjen och den streckade linjen - fär inga nya byggnader, 
upplag, schaktningar och fyllningar tillkomma utan SGI:s godkännande. Litet 
längre frän älven, området begränsat av streckade och heldragna linjer på 
bilden, får endast mindre åtgärder vidtas, exvis byggandet av uthus o d. 
utan SGI:s medgivande. 

För att kontrollera förändringar som kan ha inverkan på markens stabilitet 
finns ett antal mätstationer längs älven. 

Varje vår och höst görs inspektionsresor både på stranden och på älven under 
medverkan av SGI, kanalverket, kommunerna och länsstyrelserna. 

Längs älven har kanalverket lagt ut erosionsskydd till en kostnad av uppskatt
ningsvis 2 0 miljoner kronor. 

FigWL 1. 0m1tåde,n me,d 1te,J.dAiWon,e,1t -6 ö1t ;t,Lllt,.tånd vid byggande, i 
avi6lu.tning till Gö.ta älv. 
Allmänt k.aJitma.te,Jtictl ,61tån Lan.tmä.te,Jtie,.t. Me,dgivande, 
86.0061. 
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De stora geotekniska insatserna beträffande områdena längs Göta älv beror inte 
enbart på de nämnda tidigare skreden och den omfattande tätortsbebyggelsen 
utan i hög grad också på älvens stora betydelse som viktig sjötrafikled och som 
enda vattentäkt för Göteborgs kommun. 

GEOTEKNISK GRANSKNING AV PLAN- OCH BYGGNADSÄRENDEN HOS LÄNS
STYRELSERNA 

Efter Tuveskredet är 1977 framstod det som angeläget att skärpa skredriskkon
trollen i plan- och byggnadsärenden. Länsstyrelsen saknade emellertid egen geo
teknisk expertis. Frän olika synpunkter bedömdes det då lämpligast att anlita 
SGI som sakkunnig. Till att börja med - innan besparingsdirektiven slagit till allt
för hårt - kunde det ske för egna medel. Under de senaste åren har emellertid 
regeringen anvisat medel för verksamheten. I praktiken går det till så att en geo
tekniker frän SGI några dagar varje månad granskar inneliggande ärenden pä läns
styrelsen. Visst arbete görs sedan på SGI. Inte minst viktigt är det att kommunerna 
får de geotekniska synpunkterna i samrädsskedet. Verksamheten ger inte bara 
den nödvändiga ökade säkerheten utan sparar också mycket tid och pengar ät 
kommunerna. Genom SGI:s granskning begränsas nämligen länsstyrelsens krav på 
utredningar till vad som frän geoteknisk synpunkt är nödvändigt för planfaststäl
lelse. 

I de flesta fall löses problemen i samrädsskedet. N ägon gäng kan det dock bli nöd
vändigt med undantag frän fastställelse av detaljplan för område som är olämpligt 
för bebyggelse frän geoteknisk synpunkt. 

Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län anlitar SGI på samma sätt som länsstyrel
sen i Älvsborgs län. 

GEOTEKNISK GRANSKNING AV BYGGNADSÄRENDEN HOS KOMMUNERNA 

Vissa kommuner har tillgång till geoteknisk expertis. De flesta har det emellertid 
inte. Behovet av sakkunskap blev särskilt tydligt i samband med den kartering 
av skredfarlig mark som SGI gjort på regeringens uppdrag. Områden där risk för 
skred inte kan uteslutas utan fortsatta undersökningar omfattar i vissa fall stora 
delar av tätorterna. Det är knappast praktiskt möjligt att förbjuda all byggnads
verksamhet till dess att allt är undersökt med tillräcklig säkerhet. Inte heller 
är det alltid möjligt att lösa problemen med en undersökning pä den aktuella bygg
nadsplatsen. Oftast behövs undersökningar av betydligt större områden. Frågan 
blir då vad som kan godtas under den närmaste tiden och vad som måste anstå 
i avvaktan på det fortsatta arbetet för större områden. På samma sätt som läns
styrelserna har de tio hittills skredriskkarterade kommunerna i P och O län anli
tat SGI som geoteknisk rådgivare. Visst bidrag till detta har erhållits av rege
ringen. Ett exempel på nyttan av sådan rådgivning må nämnas. 

För ett enfamiljshus gav byggnadsnämnden för några är sedan lov till en frilig
gande garagebyggnad. En tid senare söktes byggnadslov för om- och tillbyggnad 
av bostadshuset. Kommunen hade då tillgång till geoteknisk sakkunskap. Marken 
bedömdes inte skredsäker'. Någon tid efteråt uppstod en markspricka och fortsatt 
bedömning gav anledning till att rymma ut huset. Kommunen har nu löst in bygg
naden. Ett tillstånd till om- och tillbyggnad skulle ha medfört onyttiga byggnads
kostnader och stora bekymmer för husägaren. 
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SGl:S SKREDRISKKARTERING 

Vig SGI:s skredriskkartering upptäcktes många - huvudsakligen äldre - områden 
med viss risk för skred. De åtgärder som kan bli aktuella inom sådana områden 
är exvis att 

byggnader måste rivas eller flyttas 

byggnader kan ligga kvar om vissa förstärkningar vidtas (avschaktning, päl
ning, kulvertering etc) 

byggnader kan ligga kvar men inga tillbyggnader eller markarbeten kan med
ges. 

Ett exempel frän ett äldre planområde med befintliga villor vid en älvstrand, 
där förstärkningsätgärder inte var praktiskt möjliga. Ett hus har utrymts och lösts 
in av kommunen. Den fortsatta utredningen får visa framtida åtgärder. Ett alter
nativ kan vara att hela eller delar av området läggs ut som grönområde och be
byggelsen löses in. Ett annat alternativ är att byggnaderna får vara kvar med 
ändrad detaljplan som bara medger befintlig bebyggelse. I avvaktan pä utrednings
resultatet gäller utfärdat nybyggnadsförbud. Därigenom har olyckor förhoppnings
vis förhindrats. Men vem kan sälja sitt hus inom ett sådant område om det av 
en eller annan anledning skulle bli nödvändigt? 

SAMMANFATTNING 

Detta är några exempel pä geotekniken - skredfrägona i samhällbyggandet. En 
utförligare redovisning av erfarenheterna frän Älvsborgs samt Göteborgs och 
Bohus län kommer inom närmaste tiden i en rapport frän statens planverk. 

Sammanfattningsvis kan konstateras följande: 

I nämnda län ägnar numera både kommuner och länsstyrelser de geotekniska 
frågorna mycket större intresse än tidigare. 

Samarbetet mellan SGI och de berörda kommunerna och länsstyrelserna 
fungerar utmärkt. 

Problemet är kostnadstäckningen. Pengar behövs nämligen till 
- försatt kartering av skredrisker 
- kontroll och rådgivning 
- förstärkningsåtgärder 





JORDFÖRSTÄRKNING 

Överingenjör Allan Ekström och a vdelningsdirektör Leif Eriksson 
Statens geotekniska institut 

ALLMÄNT 

Områden med lös jord bestående av lera och organiskt material, främst torv, dy 
och gyttja är vanliga i värt land. Byggande av gator, vägar och andra uppfyllnings
ytor på sådana jordlager medför normalt sättningsproblem och oftast även stabili
tetsproblem. Vid stora fyllningshöjder kan även löst lagrad silt (finmo-mjäla en
ligt äldre nomenklatur) ge problem. Löst lagrad friktionsjord, exvis sand, ger nor
malt inga problem för fyllningsbankar men är däremot besvärlig vid grundläggning 
av stödfundament för konstbyggnader, broar och liknande konstruktioner. 

För grundläggning av fyllningsbankar har man följande allmänt tillämpade meto
der att välja emellan: 

FÖRBELASTNING Tidig utfyllning 
Etappvis utfyllning 
Vertikaldränering med 
temporär överlast 

BELASTNINGSANP ASSNING Tryckbankar 
Lättfyllning 
(t ex lättklinker och 
cellplast) 

JORD FÖRSTÄRKNING Avvattning med vertikala 
dräner 
Kemisk stabilisering 
Packning 

MASSUTSKIFTNING Urgrävning 
Nedpressning 

LASTNEDFÖRING TILL FAST Bankpälning 
BOTTEN Päldäck 

Ovanstående metoder har under årens lopp varit föremål för studier och kontinuer
lig utveckling i institutets FoU-verksamhet, ofta på uppdrag av och i samarbete 
med Vägverket i anslutning till anvisningsskrivning. Nedan ges en kortfattad be
skrivning av några direkta jordförstärkningsmetoder genom vilka man mekaniskt 
eller kemiskt ändrar jordmaterialets naturliga egenskaper i stabilitets- och sätt
ningshänseende. Inledningsvis beskrivs förbelastningsmetoden, som indirekt också 
kan betraktas som jordförstärkning eftersom jordens egenskaper förändras positivt. 

FÖRBELASTNING 

När ett kompressibelt kohesions- eller mellanjordlager belastas av en fyllning, 
pressas vatten ut ur jordvolymen och jorden komprimeras ("konsoliderar") eller 
"sätter sig". Konsolideringen ökar jordens skjuvhällfasthet. Sättningsförloppet är 
tidsbundet och beroende av jordlagrets egenskaper, tjocklek och dräneringsförhäl
landen, jfr Figur 1. 
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Färdig vägbana eventuell överlast 
/ ,,,- - - - - - - - - ,_ - -

Dränerande Dränerande 
T~i t f a s t b o t t e n bottenlager mellanlager 

Enkelsidig Dubbelsidig avvattning 
avvattn. 

Sättningens tidsutveckling är kvadratiskt beroende av vattnets vandringsväg ut 
ur leran, dvs halverad dräneringsväg ger fyra gånger snabbare sättningsförlopp. 
Figur 1 illustrerar därför jordlagerföljdens avgörande betydelse för möjligheten 
att tillämpa förbelastningsmetoden. En annan viktig dimensioneringsparameter 
är jordmaterialets permeabilitet (vattengenomsläpplighet). 

Genom förbelastning av marken med en last minst lika stor som den permanenta 
framtida fyllningsbanken kan viss del av - ibland hela - sättningsbeloppet framkal
las under byggskedet och ge kvalitetsförbättring och kostnadsbesparing för objek
tet. Hur stor förbättring som kan uppnås för olika objekt varierar starkt med för
utsättningarna och måste utredas frän fall till fall. Generellt kan man dock säga 
att för jordlager bestående av grov varvig lera, silt eller siltig lera med 2-4 m tjock
lek och enkelsidig dränering, jfr Figur 1, får man god effekt vid 1-1,5 års förbelast
ningstid. Metoden är särskilt lämplig vid väg- och gatubyggande pä oregelbunden 
undergrund med risk för, visserligen relativt små men oregelbundna och snabba, 
sättningar sä som illusteras av Figur 2. 

Den successiva hällfasthetsökningen genom konsolideringen (vattenutpressningen) 
innebär en stabilitetsförbättring för den permanenta fyllningen jämfört med start
skedet. Vanligtvis utnyttjas detta förhållande sä att en ganska låg säkerhetsfak
tor tillämpas för banken under förbelastningsskedet, exvis för att möjliggöra en 
"överlast" (tillfällig uppfyllning över framtida krönnivä). 
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Överbyggnadsmateriel 
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Förbelastning är billigt och enkelt att utföra och borde kunna få större tillämp
ning i praktiskt byggande, särskilt i samband med kommunal exploatering av nya 
områden, där behovet av liggtid för fyllningsmassorna skulle kunna hanteras sys
tematiskt. 

Som nämnts ovan är jordlagrets dräneringsegenskaper och dräneringsförhållandena 
avgörande för sättningsutvecklingen och förbelastningseffekten. Nuvarande fält
bestämningsmetoder för dessa dimensioneringsparametrar har dock vissa brister. 
Detta är en FoU-uppgift, som institutet för närvarande arbetar med i syfte att 
kunna förbättra projekteringstekniken. 

VERTIKALDRÄNERING 

När det kompressibla jordlagret är tjockt och lägpermeabelt, blir sättningarna 
så stora och långsamma att förbelastningsmetoden inte är tillämplig. I sådana fall 
kan sättningsförloppet påskyndas genom installation av vertikala dräner placerade 
i ett triangulärt eller kvadratiskt rutmönster, jfr Figur 3. 
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Dränerna, som kan bestå av sandpelare 4>160 mm eller speciellt utformade plast
band med pappers- eller fiberdukshölje och måtten ca 4 x 100 mm, placeras van
ligen med ca 1-2 m inbördes avstånd och sätts om möjligt genom hela det kompres
sibla jordlagret. Dränsystemet ger kort vandringsväg för vattnet genom den "täta" 
jorden fram till den öppna evakueringskanalen upp till dräneringsbädden på mark
ytan. Härigenom påskyndas sättningsförloppet och även mycket stora sättningar, 
1-1,5 m, kan framkallas under en byggtid på 12-18 månader. 

Funktionen hos en vertikaldränering framgår av Figur 4. 

f = 1/ggf/cl
,/'-- f/d • 
0 10 fS UJ ar 

0 

s, 4--~;;_;.:..::::::..::J-.......,_---=:=:=========------ S, • s_ för H1 
52. Sz .., ,_ för H2 

~5" - '.fJ 

to m 

såftn/a.9 

A= sättningskurva för en bank med tjockleken H1 om 
vertikaldräneringen inte utförts. 

B= d:o med vertikaldränering. 

C= d:o för en vertikaldränerad bank med tjockleken 
H2(= H1+ Ö). 

D= tidpunkt för avschaktning av överhöjningen. 

FigUJL 4. Sä;ttvung1.>6ö!Llopp vid ve.JLtiflctldAänv-u.ng, ph.,lnup6igUJL 
(j6fl_ FigUJL 3). 

För att den framtida fyllningen skall fä rätt (avsedd) nivå och vara "sättningsfri" 
dimensioneras en överhöjning med fyllningsmassor, som får ligga och sjunka viss 
tid tills avsedd sättning inträffat. Vid denna tidpunkt schaktas kvarvarande över
höjningsmassor över färdig krönnivä bort och, om allt stämmer, upphör sättnings
utvecklingen. 

Metoden har använts under en lång följd av är, främst kanske för vägbyggnad. Även 
om träffsäkerheten beträffande sättningarnas storlek och tidsutveckling oftast 
är långtifrån perfekt - beroende på ofullkomligheter i förundersökningsmetoder 
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och beräkningsmodeller - är tekniken mycket användbar och ofta konkurrenskraf
tig jämfört med alternativa åtgärder i de fall de tekniska förutsättningarna är 
uppfyllda. 

Vertikaldräneringsmetoden är nämligen inte lämplig i organisk jord eller starkt 
organisk lera, om målet är en sättningsfri gatu- eller vägbank eller annan fyllnings
yta med stora krav pä jämnhet. Orsaken är att vertikaldränering inte helt elimine
rar de sk sekundärsättningarna (krypdeformationer) som uppkommer i dessa jordty
per. Det är alltså viktigt med en noggrann förundersökning i tidigt skede om man 
vill satsa pä vertikaldränering. Korrekt dimensionering av dränavständ, överlast 
och liggtid liksom en kontinuerlig uppföljning och kontroll av sättningsutvecklingen 
(exvis med SGI slangsättningsmätare) är andra nödvändiga ingredienser i processen. 
Valet av dräntyp kan påverka kostnadsbilden. Generellt gäller att plastdränerna, 
som har mindre omkrets och anliggningsyta mot leran och därmed lägre dränerings
effekt än sanddränerna, måste placeras något tätare, om samma sättningseffekt 
skall uppnås med samma liggtid och överlast. Vissa skillnader kan också tänkas 
finnas mellan de olika plastdränerna, men för normala svenska förhållanden torde 
de vara försumbara eller i vart fall svära att dokumentera i praktiken. 

Installationstekniken för plastdräner i Sverige är inte tillfredsställande. När plast
dränerna introducerades här framhölls som en stor fördel deras lilla tvärsnittsarea, 
som möjliggjorde installation i jorden med slanka dränstickrör, jfr Figur 5, som 
gav liten störning av jordlagren. 

E 
E 

0 
<D' 

FiguJL 5. TväJwnJ.;U av J.dic.k!LöfL, ;t,yp Linde.n-AUmak. 

Utrustning av typ Linden-Alimak eller likvärdig är dock inte längre tillgänglig i 
Sverige. Lämpliga utrustningar bör ha stickrörstvärsnitt pä högst ca 80 eller möj
ligen upp till 10 0 cm 2 och det får man gä till Finland eller Holland för att hitta. 
Entreprenader i Sverige genomförs regelmässigt med pälkranar, som med hejare 
mot toppen driver ner stickrör med ofta 200-250 cm 2 tvärsnitt och tillhörande 
överdimensionerade och extra störande förankringsanordningar för dränerna. Här 
finns ett angeläget behov av maskinutveckling pä hemmaplan. 

KALKPELARMETODEN 

Inblandning av cement eller kalk i kohesionsjord och finkornig friktionsjord har 
stabiliserande effekt. Kemisk stabilisering pä detta sätt var tidigare endast möj
lig i form av ytstabilisering, varvid stabiliseringsmedlet frästes in i jorden som 
sedan packades genom vältning. 
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Sedan början av 70-talet har vi en svenskutvecklad teknik för kemisk djupstabili
sering av lera, den sk kalkpelarmetoden. Metoden innebär att osläckt kalk (Ca 0) 
blandas in direkt i lerjorden mekaniskt med hjälp av en specialutrustning, utveck
lad av Linden-Alimak AB. 

FigWL 6. Tillvvdming av Wkpe.leute. P/7..inclpnigWL oc.h de;ta,tj av blad
..6 fvwven. 

Utrustningen, Figur 6, består av två bandburna maskinenheter, den ena med in
blandningsverktyget och tillhörande styr- och registreringsdon och den andra med 
kalkbehällaren. Inblandningsverktyget består av en bladskruv monterad på en ihå
lig borrstäng genom vilken kalken med tryckluft pressas ut i leran samtidigt som 
borrstängen med bladskruven lyfts och roteras. På detta sätt bildas en stabilise
rad lerpelare för varje stick med bladskruven. Nuvarande utrustningar kan ge pe
lare med max 15 m längd och 0,5 eller 0,6 m diameter. 

Kalkinblandningen ger ökad skjuvhällfasthet och styvhet (lägre kompressibilitet) 
ät den av bladskruven formade "lerpelaren". Gränsen mellan stabiliserad och osta
biliserad lera är mycket distinkt och leran utanför "pelaren" är praktiskt taget 
opåverkad. Kalkmängden för en 0,5 m pelare är vanligtvis 14-20 kg/m, men större 
,mängd kan förekomma. 

Förbättringen av lerans tekniska egenskaper beror på kemisk-fysikaliska proces
ser vid reaktionen mellan lera och kalk. Tre faser kan särskiljas: 

1. Den osläckta kalken tar upp vatten frän leran, vars vattenhalt då reduceras. 

2. Lerans alkalijoner byts mot kalciumjoner ur kalken, varvid leran omstrukture
ras med koagulering av lerpartiklarna till större korn. 

3. Puzzolanreaktioner, kemiska reaktioner mellan kalken och lerans silikater och 
aluminater, ger en cementeringseffekt. 

Fas 1 och 2 är snabba och utspelas i fält inom några dagar efter inblandningspro
cessen medan puzzolanreaktionerna pågår under flera är. 

Hällfasthetsökningen i den stabiliserade leran uppgår som regel till 10 a 15 ggr 
ursprungshällfastheten och en 30 a 50-faldig ökning av kompressionsmodulen är 
normal. 

Den erforderliga förstärkningen av jorden i ett speciellt fall erhålls genom arran
gemang av pelarna i olika mönster - rutnät, skivor eller block, jfr Figur 7, - och 
med varierande djup. Vid rutnätsmönster varierar ofta c-avständet mellan 0,8 och 
1,5 m. 
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FigWL 7. Ex.empe,l på CUULangemang av kai,kpe,lCULe, undVL e,n vägbank. (I du 
aktuella nai.lex kombinVLadeo WkpaCULna med .oupvi.läti 6yUning 
av c.ellpla.ot. ) 

Andra tillämpningar av metoden är vid rörgravsarbeten, se Figur 8, där kalkpelarna 
dels kan utgöra grundförstärkning för rörledningen, dels ersätta spont för stabili
sering av schaktväggarna. 

(a) Sektion 

(b) Plan 

FigWL 8. Användning av kalkpe,lCULe, 6öJL .otabili.orung av fLi:JJLgfLav, p!Linup-
6igWL. 
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En kalkpelarförstärkning projekteras vanligen på basis av laboratorieförsök med 
provblandningar av kalk och lera frän aktuellt markområde. Kalk ger gott resul-
tat för leror med vattenkvoter upp till ca 100 procent. "Blötare" leror har som 
regel organiskt innehåll och den organiska halten är en begränsningsfaktor för me
toden. Försök med andra tillsatsmedel, bl a flygaska och gips, har visat att en kom
bination av kalk och gips utökar användningsområdet till leror med upp till 140% 
vattenkvot. Försök pågår även med cement som alternativ till kalk och prelimi
närt bedöms även ncementpelare" kunna bli intressanta för vissa förstärkningsbe
hov. 

Vid installationen kontrolleras att kalkutmatningen sker jämnt längs hela pelar
längden. Kontrollen sker automatiskt via registrering på en skrivarremsa. 

Kvalitetskontrollen sker genom stickprovsvis sondering genom hela pelarlängden 
med en speciell kalkpelarsond, se Figur 9. 
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Kalkpelare under bankfyllningar fungerar som stabiliserande element i jorden dels 
som vertikala lastbärare (direkt på pelartoppen och genom vidhäftning mot man
telytan), dels genom att de höjer jordlagrets genomsnittliga skjuvhällfasthet och 
därmed motverkar utveckling av glidytor. Pelarnas hållfasthet ökar med tiden och 
vid normal tillämpning med pelarna i rutmönster dimensioneras förstärkningen 
så, att pelarna och den ostabiliserade leran samverkar, särskilt under tiden när
mast efter bankutfyllningen. Detta leder till att jord-pelarsystemet vid belastning 
med bankfyllning reagerar som en vertikaldränering, vilket resulterar i ett liknande 
tidsbundet sättningsförlopp, jfr Figur 10. 
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Med lämplig pelartäthet reduceras i allmänhet sättningarna till ca 40% jämfört 
med de som erhålls vid en konventionell vertikaldränering och liggtiden med över
last avkortas väsentligt. Tryckbankar blir i regel obehövliga. Metodens fördelar 
jämfört med vertikaldränering är således främst en reducering av massåtgången, 
kortare byggtid och minskad risk för besvärande eftersättningar. 

Kalkpelarmetoden har nu använts under så lång tid och i så många projekt av olika 
storlek och svårighetsgrad och med dokumenterat gott resultat, att den kan rekom
menderas för rutinmässig teknisk-ekonomisk jämförelse med övriga förstärknings
metoder vid val av åtgärd. 

DJUPPACKNING 

Djuppackning av friktionsjord kan exvis utföras enligt fallviktsmetoden eller genom 
vibroflotation. Den förstnämnda metoden innebär som namnet anger att packningen 
åstadkomms genom att en vikt får falla fritt mot fyllningsytan. Fallvikten kan 
väga flera ton och den lyfts till stor höjd, ofta 20-30 m, med mobilkran. Packnings
effekt erhålls till stort djup i jorden eftersom energitillskottet blir mycket stort, 
när den tunga vikten träffar fyllningsytan. Vibroflotation innebär att en kraftig 
stavvibrator förs upp och ner i jordlagret under samtidig vattenspolning och suc
cessiv tillförsel av sand i den sänkningstratt, som utbildas omkring vibratorstången. 

Under de senaste åren har en ny djuppackningsmetod, den sk Vibro-Wingmetoden, 
utvecklats och introducerats av BINAB AB. 
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FigWL 11. Vib~o-Wingu.;ttiu./2tning, typ BTNAB AB. 

Utrustningen, se Figur 11, består av en vertikal stålstäng med ett antal ca 0,8 m 
länga vingar av stål placerade radiellt på ca 0,5 m avstånd frän varandra längs 
stången. Mot toppen av stången arbetar en tung vibrohejare. Packning av jorden 
sker genom att vingstången vibreras ner till avsett packningsdjup och därefter 
sakta lyfts och "pumpas" upp genom jordlagret under vibrering. Packningseffek
ten styrs genom variation av vibreringstiden och tätheten mellan "stickpunkterna". 

Metoden har provats för första gängen i större skala i Sverige i samband med in
stitutets utredningar ät Vägverket för den nya E4-sträckningen över Indalsälvens 
delta vid Skeppsholmen, Sundsvall-Härnösands flygplats. Ett flertal broar skall 
byggas över älvens olika vattenfåror. Jorden består av löst lagrade älvsediment, 
sand och silt, till stort djup. Mantelbärande pålar får i flera fall nära 40 m längd, 
vilket ger mycket stora grundläggningskostnader. Kostnadsskillnaden mellan grund
läggning med pålar respektive plattor i jord blir osedvanligt stor, vilket inspire
rade till prov med den nya packningsmetoden. 

Två större fullskaleförsök utfördes med vibrering till ca 13 m djup. Sticktäthet 
och vibreringstid varierades och resultatet och jordens beteende registrerades på 
olika sätt. Bl a följdes portrycksvariationerna med hänsyn till risken för liquefac
tion i älvbrinken på den ena försöksplatsen. 

Försöken visade att Vibro-Wingmetoden ger god effekt i sand och siltig sand men 
dålig eller ingen effekt i ren silt (finmo-mjäla). 

Figur 12 visar exempel på sonderingsmotständ före och efter djuppackning samt 
efter ytpackningen, som utförs avslutningsvis med en vibrerande styv stålplatta 
(ca 2 x ca 6 m), som dras över fyllningsytan. 
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Försöken har resulterat i att ett flertal brostöd kommer att grundläggas med platta 
i djuppackad jord. Metoden kommer att studeras mer detaljerat genom mätningar 
och uppföljningar under byggoch driftskede. 
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ENERGIGEOTEKNIK OCH MILJÖGEOTEKNIK 

Statsgeotekniker Tom Lundgren 
Statens geotekniska institut 

BAKGRUND 

Fysisk planering kan inte bedrivas enbart med en grundläggningsteknisk inriktning. 
Flera andra tekniska och geologiska frågor kommer automatiskt in i bilden och 
måste lösas samtidigt. För verksamheten inom enheten för fysisk planering har 
detta redan i ett tidigt skede inneburit ett behov av att bredda kompetensprofi
len inom enheten. Framförallt har detta gällt ämnesområdena: 

• geologi 
• geohydrologi 
• bergteknik 
• energiteknik 
• miljövårdsteknik 

Den uppbyggnad av kompetensen inom dessa områden under 1976-1980 i kombina
tion med institutets generella kompetens och undersökningsresurser, vad gäller 
jords och bergs tekniska egenskaper, resulterade i en ökad efterfrågan av våra 
tjänster, speciellt inom energi- och miljövårdsområdet. 

SGI:S VERKSAMHET INOM ENERGIOMRÅDET 

Inom energigeotekniken behandlar vi förutsättningarna för och konsekvenserna 
av utvinning och lagring av värme i jord, berg och vatten, Figur 1. SGI:s kompe
tensprofil och våra utmärkta resurser genererar en viktig roll för oss att spela 
i detta sammanhang! 
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Genom många års forskning om jordars egenskaper och i viss män även bergs egen
skaper har vi förvärvat en god insikt i hur de reagerar vid ändringar av de yttre 
förhållandena. Att klarlägga hur jord påverkas av uttag och lagring av värme är 
en naturlig uppgift för SGI. 

Ett annat viktigt moment inom energigeotekniken är den tredimensionella karte
ringen av geologin och utvärderingen av denna med avseende på olika tekniska 
tillämpningar. Specificerade, kvantifierade djupdata frän jordlagren är en sak 
som har speciell anknytning till SGI:s forsknings- och konsultationsverksamhet 
både vad gäller tekniken att skaffa denna information och lagring/bearbetning 
av dessa data. 

Detta kan även tillämpas vid inventering av värmeresurser i jord, berg och vatten. 
I den kommunala energiplaneringen läggs grunden för att nä de uppställda energi
politiska målen såsom minskad oljeanvändning och ökad användning av inhemska 
och förnybara bränslen. De markvärmebaserade uppvärmningssystemen utgör 
en avsevärd potential men för att nyttiggöra markvärmeresurserna krävs en pla
nering där både möjligheter och restriktioner klarläggs. De potentiella energitill
gångarna i mark och vatten måste därför karteras och värderas för kommande 
användning. En sådan inventering, s k energigeoteknisk kartering, har SGI utfört 
i Sturefors - ett samhälle söder om Linköping, jfr Figur 2. 

Bergvärme kan 
utvinnas inom 
hela området 

- Ytjordvärme 
Wl///////i Sedimentvärme 

• Grundvattenvärme 

- Värmelagring i lera t Ytvattenvärme 

Stora värmemängder magasineras varje år 
genom so/instrålning i mark och vatten, -mark
värme. Denna värme kan på olika sätt utvinnas 
ur jord, berg, yt- och grundvatten. Överskotts
värme undersommaren kan också lagras i mark 
och vatten för att användas under vintern. 

Genom en energigeoteknisk utredning inven
teras dessa värmeresurser för att sedan använ
das i kommunens fysiska planering och energi
planering. Utredningen kan också vara till hjälp 
för enskilda villaägare, tex vid ersättning av en 
befintlig oljepanna. En energigeoteknisk utred
ning utförs normalt i olika steg (se omstående 
sida). 
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Jag vill också framhålla betydelsen av en ändamålsenlig fysisk planering av mark
värmeanläggningar. Jord- och bergvärmeanläggningar bör planeras inte enbart 
med hänsyn till var de största uttagen kan göras och hur man får de kortaste led
ningssträckorna. Hänsyn måste tas till eventuell påverkan på omgivningen och 
till framtida markanvändning. Även frän planläggningssynpunkt medverkar insti
tutet inom forsknings- och konsultverksamheten. 

VÄRMELAGRING I JORD 

En stor del av verksamheten vid SGI inriktas på värmelagring i lera och torv med 
målsättningen att medverka till att kommersiella anläggningar kan byggas. Speci
ell uppmärksamhet ägnas geotekniska och anläggningstekniska problem och möj
ligheter då värmelager förläggs i bebyggda områden. 

I många tätorter finns ofta ett flertal avgränsade bebyggelseområden med hög 
värmetäthet där ekonomiska förutsättningar för en samordnad värmeförsörjning 
med fjärrvärme för samtliga delområden saknas. För ett sådant delområde i Söder
köping har SGI medverkat vid projekteringen av en värmeförsörjningsanläggning 
som utnyttjar naturvärme i kombination med säsongsvärmelagring i lera för en 
skola och en sporthall. Värmeförsörjningssystemet baseras på uteluft som värme
källa för en värmepump som även används för att ladda värmelagret samtidigt 
som värmepumpen levererar värme til förbrukarna. Ca 80% av det totala energi
behovet kan härigenom täckas och motsvarande andel olja sparas. Principen för 
systemet framgår av Figur 3. 
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Markvärmelagret utgörs av ca 500 vertikala u-rörslingor i 18 m lera och har en 
volym av ca 36.000 m3. Temperaturen varierar mellan +28°C på sommaren och 
+6 ° C efter uttag under vintern. 

SGI har speciellt studerat markvärmeväxlarnas utformning. Genom att utforma 
värmeväxlarna i lervärmelagret som värmedräner i form av en u-rörslinga i kombi
nation med en sanddrän kan vissa geotekniska problem bemästras samtidigt som 
en förbättrad termisk funktion erhålls. Ett annat alternativ är att öka skänkelav
ständet hos u-rörslingorna. Båda dessa utföranden medför att värmeväxlaravstän
det kan ökas alternativt att värmebärarvätskans temperatur kan sänkas. Detta 
medför i sin tur att anläggningskostnaderna minskar. 
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Denna anläggning, som skall byggas under våren 1986, är den första med värme
lager i den typ av lera som förekommer i östra Sverige och i Mälardalen. De teo
retiska förutsättningarna för att lagra värme i denna sötvatten- och brackvatten
lera, jämfört med den marina lera som förekommer i västra Sverige, bedöms i 
huvudsak vara lika. Sedan anläggningen tagits i bruk kommer SGI att följa even
tuella förändringar av de geotekniska egenskaperna orsakade av den cykliskt varie
rande temperaturen. 

För närvarande projekterar SGI tillsammans med energitekniker ett motsvarande 
värmelager i torv. Lagret ingår i ett uppvärmningssystem för 240 lägenheter i 
Motala. Även här används uteluft som värmekälla för en värmepump i kombina
tion med markvärmelagret. Under vintern hämtas värme ur lagret genom att jor
den fryses. Under sommaren tinas torven med hjälp av värmepumpen. 

Värmelagret har en volym av ca 30.000 m3 i ett område med 3-5 m torv. Värme 
hämtas och återförs med ett horisontellt slangsystem, där ca 20.000 m plastslangar 
lagts på tre nivåer, jfr Figur 4. 
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NATURGAS PÅ ÖSTGÖ.TASLÄTTEN 

Ett projekt av mera spekulativ karaktär är den prospektering efter naturgas som 
SGI utfört på Östgötaslätten ät Tekniska Verken AB i Linköping. Naturgasen sam
las i sandstensskikt inlagrade i alunskiffer, jfr Figur 5. 
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Gasprospektering på östgötaslätten 

Vatten 

!Kalksten] 
Vattenrör 

Alunskiffer 
med sandstensskikt 

Tätningsmanschett 

====== IGasförande skikt I 

Vattenpump 

Tätningsmanschett 

I Lerskiffer I 

FigWL 5. Sektion av beAggtumd på Ö1.:>.tgö.tMlä:tten .oa.m.t u:utUl.:>.tning ,6 öJL 
u..tvinning av na.tWLgM. 

Tre häl har borrats, varav två givit relativt mycket gas medan det tredje endast 
gav spär av gas. I gengäld är det troligen Östergötlands rikligaste vattenkälla. 
Prospekteringen ledde till en egen teori om östgötagasens ursprung (pågående 
metanjäsning i alunskiffern). Ett forskningsprogram har skrivits för fortsatt forsk
ning om detta. 

INRIKTNING AV DEN ENERGIGEOTEKNISKA VERKSAMHETEN 

I den pågående och planerade verksamheten kommer speciell uppmärksamhet 
att ägnas geotekniska och anläggningstekniska problem och möjligheter, då värme
lager förläggs i redan bebyggda områden. Vi kommer också att studera förutsätt
ningarna att ta hänsyn till markvärmeteknik vid fysisk planering av såväl tillkom
mande som befintlig bebyggelse. Det är slutligen mycket angeläget att utveckla 
ett bra samarbete med energitekniker. Vi kommer också att fortsätta värt inter
nationella samarbete. 
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SGI:S VERKSAMHET INOM MILJÖVÅRDSOMRÅDET 

Verksamheten inom miljögeotekniken kan indelas i tre delområden: 

• Deponeringsteknik 
• Karaktärisering av restprodukter (kemisk och fysikalisk) 
• Nyttiggörande av restprodukter 

Redan denna indelning säger en del om vad vi menar med miljögeoteknik. Den 
allmänna definitionen är annars: 
"Miljögeoteknik är den del av geotekniken som används för miljövårdande åtgär
der i jord, berg och grundvatten. 11 

Den här verksamheten är egentligen inte ny på institutet. Redan tidigare har SGI:are 
i likhet med många andra geotekniker varit med och lokaliserat avfallsupplag, 
att utreda stabilitet i avfall och undergrund, att klarlägga sopors och slaggens 
egenskaper, samt att undersöka förhållandena i fyllningar av diverse restproduk-
ter. 

Det som har förändrat verksamheten är att kraven skärpts på avfallshanteringen 
och att de gamla lösningarna inte längre håller. SGI:s verksamhet bygger på kun
skaper i ingenjörsgeologi och om olika materials fysikaliska egenskaper och upp
trädande samt att vi har erfarenheter och resurser för att ta reda på aktuella 
egenskaper hos olika material och på de naturliga förhållandena där dessa skall 
deponeras eller användas. 

SGI hade t ex huvudansvaret för avfallsfrågorna i Kol-Hälsa-Miljöutredningen 
(KHM) och Torv-Hälsa-Miljöutredningen (THM) och genomförde flera viktiga del
utredningar. Utöver detta kan bara nämnas att vi genomfört drygt 20 utredningar 
eller projekt för andra statliga verk, kommuner/kommunala bolag, privata före
tag och länsstyrelser. 

DEPONERINGSTEKNIK - DEPONERINGSFILOSOFI 

Varje sätt att slutligt förvara avfall bör grundas på ett genomtänkt principtän
kande - en deponeringsfilosofi. Följande tre huvudprinciper brukar tillämpas: 

• Fullständig innelustning 
• Kontrollerad utspädning 
• Omhändertagande och rening av lakvatten 

Ingen av dessa principer är generellt den lämpligaste utan beror i huvudsak på 
avfallstypen. SGI har främst studerat förbränningsavfall och avgörande för dessa 
är det tungmetallhaltiga lakvattnet som produceras under praktiskt taget "oändlig 
tid". Omhändertagande och rening av sådant vatten är således otänkbart medan 
fullständigt inneslutande kräver stora investeringar. Därför valdes för dessa avfall 
kontrollerad utspädning, vilket schematiskt redovisas i Figur 6. 
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DEPONI 

FiguJL 6e Se,hemClt,i..,ok bild av pJUnupen nöfl. kon;tJr,oilell.ad u,t,J.,pädn,,lng 
vid avna.Ll6upplag. 

En sådan utformning innebär att när lakvattnet lämnar ett upplag startar genast 
en fastläggnings- och utspädningsprocess som i princip resulterar i att halterna 
i det påverkade vattnet minskar med tiden och med avståndet till upplaget. 

Nägra punkter kan genast slås fast: 

• Lakvattenproduktionens storlek påverkas i mycket hög grad av om grundvat
ten tilläts läcka in i upplaget. Detta bör således förläggas ovan grundvatten
ytan, i princip i s k inströmningsomräden. 

Tätheten hos deponins täckskikt måste vara högre än motsvarande i omgi
vande terräng. 

Att begränsa lakvattenproduktionen mer än som motsvarar en faktor 100 
kräver stor omsorg och ställer stora krav på täckskiktet. 

Det krävs en ingenjörsmässig dimensionering av täckskikten och flera alter
nativa sätt att utforma upplag. 

Genom vår forskning har vi nu fått relativt god kännedom om sambanden mellan 
klimatfaktorerna, täckskiktets genomsläpplighet ä ena sidan och infiltration/per
kolation av nederbörd dvs lakvattenbildning i upplaget ä andra sidan. Vi har sam
manfattat denna kunskap i ett diagram, Figur 7. 
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Detta diagram kan man använda för att välja vilken täthet täckskiktet skall ha. 
Det visar tydligt vilken stor betydelse tätskiktets permeabilitet får inom interval
let 10-8-1 o-9 m/s. 

KARAKTÄRISERING AV RESTPRODUKTER 

Grunden för en god deponeringsteknik och ett lyckat nyttiggörande är en viktig 
och ändamålsenlig karaktärisering av de aktuella produkterna. SGI har god tradi
tion när det gäller att undersöka jordars fysikaliska egenskaper. Denna tradition 
i kombination med våra laborativa resurser har visat sig fungera utmärkt för de 
avfall vi hittills studerat. Ett exempel på undersökning av torvaska framgår av 
Figur 8. 
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FigUJL 8. MDvw.o;t!r_ufuuJL ho-6 !Lo.otflygal.> k.a nJLå.n SWLaha.mmM ,i, 3 0 0 0 
gå.ngeJL nÖMtoll.,,i,ng. 

Samma möjligheter finns inte för kemiska analyser och det är fä institutioner 
som har möjligheter och erfarenhet av att utföra lakförsök. Vi har därför genom
fört egna lakförsök och anlitat lokala laboratorier och SGAB:s laboratorium i 
Luleå för sådana analyser. Detta har fungerat över förväntan. Vi tror också att 
samarbetet med Tema Vatten på Universitetet i Linköping kommer att betyda 
mycket för oss i dessa sammanhang. 

NYTTIGGÖRANDE AV RESTPRODUKTER 

Att (åter-)använda restprodukterna istället för att deponera dem tjänar flera 
syften, nämligen 

• Naturresurser, såsom sand, grus, kalksten m m sparas 
• Deponeringsbehovet minskar 
• Omkostnaderna minskar 

69 



Det minskade deponeringsbehovet kan resultera i en totalt sett minskad miljöbe
lastning, men i denna bedömning måste hänsyn tas till eventuell påverkan yid 
och efter användningen av produkten. Detta är generellt ett dåligt utvecklat om
råde. Inom SGI satsar vi i första hand på användningen av restprodukter i kvalifi
cerade, lastbärande fyllningar. Detta får då en naturlig koppling till de övriga 
verksamheterna vid institutet och framförallt till kemisk/fysikalisk karaktärise
ring av produkter, deponeringsteknik och naturresursplanering. Figur 9 visar an
vändning av kolaska vid fyllning för vägbankar. 

F-lgUA 9. Användn,lng av ,6lygM k.a ,6Jtån fwlpul,vVLeldn,lng I.> om lM.tbälLande 
,6yiln,lng vid gJLuncltäggn,lng av lä:t;t, ,lndUJ.>;tJL,lbyggnad, Sjclttand, 
VanmaJLk. 

INRIKTNING AV DEN FRAMTIDA VERKSAMHETEN 

Inom deponeringstekniken har vi nu kommit till det stadium då vi häller på att 
lämna laboratorieskalan och börja med pilot- och fältförsök. Vi medverkar för 
närvarande i halvskaliga fältförsök med täckningsalternativ på sulfidmalmsupplag 
i Bersbo, nära Åtvidaberg. Vidare skall vi genomföra den första etappen av ett 
stort projekt i Västerås. Här skall studeras möjligheterna att utnyttja cementsta
biliserad flygaska och avsvavlingsprodukter, s k CeFyll, i lastbärande fyllningar 
och som tätskikt på kommunala avfallsupplag samt som äterfyllnad i lednings
gravar. 

Av tidigare erfarenhet vet vi att det är en signifikant skillnad mellan t ex per
meabilitetsvärden erhållna i laboratorieförsök och motsvarande i full skala i verk
ligheten. Genom dessa fältförsök hoppas vi bl a kunna fä fram "översättningsmallar" 
mellan laboratorieförsök och full skala. Först då kan vi skapa slutgiltiga dimen
sioneringsregler. 

Vi har sedan KHM-projektet noga följt utvecklingen avs k lakförsök på restpro
dukter. Tekniken att genomföra sådana försök är långt ifrån självklar. Sannolikt 
krävs mer än ett standardförsök, bl a beroende av avfallstyp. Vi anser att tiden 
börjar bli mogen för att ta fram sådana standardförsök och är beredda att medverka 
till detta. 
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ENERGI OCH GEOTEKNIK - TEKNIKLÄGE OCH FORSKNINGSBEHOV 

Forskningssekreterare Sven-Erik Lundin 
Statens råd för byggnadsforskning 

BAKGRUND 

Inom det statliga energiforskningsprogrammet kom Sveriges natur- och georesur
ser tidigt att spela en stor roll. Utvecklingen av förnybara, miljövänliga värme
källor skedde med hjälp av värmepumptekniken under senare delen av 1970-talet. 
Naturvärmen i jord, berg, ytvatten och grundvatten kan nu utnyttjas kommersiellt 
i såväl små som stora värmesystem. De av tradition goda tekniska kunskaperna 
om geologi och vatten kom snabbt till ny nytta, för exempelvis nedläggning av 
slangsystem i mark och sjöbottnar, för borrning av berghål och brunnsbyggande. 

På 1980-talet hade forskningen kring storskalig värmelagring direkt i jord och berg 
kommit så långt att de första projekten i fullskala kunde byggas. Tekniken för att 
bygga gropmagasin och bergrum var tidigare välkänd, men många nya geotekniska 
problem med vattentäthet, stabilitet och termiska påkänningar måste lösas av 
geo-fackfolk. När sedan lera och torv började användas som lagringsmedium kom 
geotekniska baskunskaper väl till användning i ett tvärtekniskt samarbete med 
energikonsulter och högskoleinstitutioner. 

FOU-BEHOV 

Tekniken för att utnyttja markvärmen och att kunna bygga värmelager i mark har 
nu nått en god utvecklingsnivå och Sverige är bland de främsta nationerna i värl
den på området. Fortfarande behövs FoU-insatser inom ett brett område - från 
grundforskning till fullskaleförsök. Projekten är ofta tvärvetenskapliga där sys
temfrågor kring värmekällor, värmeproduktion, värmepumpar och nyttjarkrav måste 
beaktas. Som enskilda detaljerade geotekniska forskningsområden kan nämnas 

Ytjordvärme: Tjäl- och fuktprocesser, termiska jorddata, anläggningstek
nik för kollektorer. 

Sjövärme: Sjöbottnars geologi, läggning av förankring av slangsystem. 

Grundvattenvärme: Brunnsteknik, grundvattensänkning, sättningar. 

Bergvärme: Teknik för multiborrning. 

Grop magasin: Släntstabilitet, grundvattensänkning, tätning mot jord och 
berg, isolering. 

Lagring i lera: Frys- och värmebelastning, portryck, sättningar och sta
bilitet, slangsystem för värmeväxling i mark, specialmas
kiner. 

Lagring i torv: Anläggningsteknik, värmeförluster. 

Borrhålslager Borrnings teknik, enkla jordrör, spräckning, rörinstallaioner 
i berg: i borrhål. 
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Mera allmänt behövs också ökade geo-insatser inom följande områden: 

- Geo-energin införes i samhälls- och energiplanering 
- Energigeologiska kartor och kartering 
- Geo-undersökningar för markvärmesystem 
- Billigare markvärmesystem 
- Geo-utbildning för markvärmeteknik. 

AVSLUTNING 

Markvärmetekniken är miljövänlig och kan i framtiden beröra 10-20% av Sveriges 
130 TWh för uppvärmning. 

Värt lands lämpliga glaciala geologi med mäktiga ler-, torv- och grusavlagringar, 
hårt urberg och sedimentär berggrund kan utnyttjas för lokala lösningar med natur
värmekällor och markvärmelager. Fler geotekniker än hittills bör engagera sig 
i utvecklingen av dessa områden och då i samverkan med andra forskare, konsul
ter och entreprenörer. 

. 7.2. 



FYSISK PLANERING OCH NATURRESURSPLANERING 

Avdelningsdirektör Leif Viberg 
Statens geotekniska institut 

MARKENS GEOTEKNISKA DIMENSION 

Marken uppfattas i allmänhet som en yta med endast två dimensioner - själva mark
ytan. Det är svårt - för att inte säga omöjligt - för en lekman att "se igenom" mark
ytan. Under markytan finns emellertid ytterligare en dimension - den geotekniska 
dimensionen - bestående av berg eller jordlager. Jordlagren varierar beträffande 
lagerföljd, tjocklek och geotekniska egenskaper beroende på det geografiska läget. 

Som ett illustrativt exempel visas ett foto av ett markområde, Figur 1, och en 
profil genom detsamma, Figur 2. Genom att tex undvika att placera byggnader 
i det utfyllda kärret slipper man mycket dyrbara grundläggnings- och underhålls
kostnader. 

FigUJl. 1. Foto av vvr..Wghuen. 

KÄRR LERA GRUSÅS 

FigU!l. 2. PJLonil genom teJUufog i FigU!l. 1. KäJuLu :tlU högvr.. äJt duv,U,utn lju.t. 
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Exemplet visar på betydelsen av att undersöka markens geotekniska förutsättningar 
tidigt i planeringsskedet. 

DEN FYSISKA PLANERINGENS TVÅ GEOPÅSAR 

Beaktandet av markens geotekniska förutsättningar i den fysiska planeringen är 
en fråga med många aspekter. I princip kan de olika aspekterna delas upp och stop
pas in i två geopåsar, Figur 3. 

FigWL 3. Ve,n f)y1.:,iJ.,ka planvunge,n1.:, tvcl ge,opåMUL. 

Den första geopåsen, Figur 4, innehåller dels alla de lagar, normer etc som reg
lerar vad, när och i viss mån hur de geotekniska förutsättningarna skall beaktas, 
dels exempel på geotekniska problem, och restriktioner av olika slag som kan före
komma, Figur 4. 

l>(odc. 

FigWL 4. Ge,opå-6 e, 1 inne,hållVL motiv I) ÖIL a;U ge,ote,knj_,k 1.:, k.aLt be,aktcu i 
de,n nY1.:,;{,}., ka planvunge,n. 



Några exempel på "geokrav" i nuvarande och föreslagen lagstiftning kan anges. 

Byggnadslagen (BL 1947) anger i § 5 bl a att mark som skall användas för bebyg
gelse skall vara lämpad för ändamålet och i 

Byggnadsstadgan (BS 1959) sägs i § 16 att planförslag skall åtföljas av utredningar 
om tekniska och ekonomiska förutsättningar - särskilt grundens beskaffenhet. 

I förslaget till plan- och bygglag, PBL, föreskrivs att planering och byggande ut
förs så 

• att hushållning med landets naturresurser beaktas 
• att markanvändningen fastställs med hänsyn till markbeskaffenheten 
@ att vid bebyggelseplanering de geotekniska förhållandena särskilt beaktas 
® att förändringar av grundvattenförhållandena ej medför skada på omgivningen 
0 att undermarksbyggande ej försvårar byggande i markytan och vice versa. 

Detta kommer bl a att medföra ökade krav på utredningar och konsekvensanaly
ser av geoförhållanden. Dessutom kommer ökade krav att ställas på geokunskaper 
inom kommunerna. 

Den andra geopäsen, Figur 5, innehåller exempel på hjälp och kunskapsunderlag 
för planeringen. Det finns sålunda ett helt batteri av metoder och hjälpmedel till 
planerarens tjänst. Frågorna om, hur och när dessa hjälpmedel skall utnyttjas är 
direkt kopplad till behovet av geoinformation. 

Geof-ekn,s k. 
Ge.ote..kniskct f \~q bi le(s~l\::~;n, 
Ut'\d~~ ~ kt\ \ t\q<A.(" 

b ~ ~ ~ 
~°' loilfk-'"Suhledn.it\~ 

'\=";:::. 

'ga_dotw.. ~Q.t""~'\.1 

~ ' 

~r=\t 
-tt:~fo~~k~sbt. "'-~d~8kV\i n.qa.r 

Enerqiqet>+åt\14ik ka.d-e.rin~ 

Geo+e.k:t"\iSK r&dqivni ~ 

koW\ h'\Llt¼ l ~Gtnkr, Y\'1 av ~eo~&(f>• 

FIGUR 5. Geopål.>e Z innehcLlteJL hjälpmedel, ,6öfL a;t;t u.ndell/2ök.a och haviteJLa 
geo,6JtågofL i den ,6y-6i,t, k.a planeJLingen. 
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INFORMATIONSBEHOV FÖR KOMMUNAL GEOPLANERING 

De frågor som ställs är oftast av karaktären var, vad och hur kan man bygga och 
vad kostar det. Vilka möjligheter och begränsningar finns med hänsyn till jord, 
berg och grundvatten? 

Mottot måste vara: "Rätt geoinformation till rätt person vid rätt tidpunkt!" 

För att kunna lösa de geotekniska frågorna pä. ett optimalt sätt inom en kommun 
krävs en geoteknisk medvetenhet hos berörda politiker och tjänstemän samt ett 
samarbete över förvaltningsgränserna. 

Den kommunala hanteringen av geofrä.gor försväras bl a av att egen geoteknisk 
expertis endast finns hos större kommuner samt att geotekniken kommer in i olika 
skeden och berör många förvaltningar/bolag. Dessutom ökar hela tiden kraven pä. 
geo-information. 

Lösningen pä. problemen kan vara att skapa möjligheter för en rationell geoverk
samhet genom t ex att tillsätta en kommunal geogrupp som går igenom kommu
nens behov och föreslä.r åtgärder till förbättringar. En sådan uppläggning prövas 
just nu i Linköpings kommun där en grupp har bildats bestående av representanter 
frän förvaltningar och kommunala bolag som berörs av geofrä.gor samt expertis 
frän SGI. 

Gruppens arbetsuppgifter redovisas schematiskt i Figur. 6. 

ARBETSUPPGIFTER INSATS 
Aktiv Stödjande 

Inventering av geobehov Arbetsgrupp 

Programarbete Arbetsgrupp 

Förslag till projekt 
och finansiering Arbetsgrupp 

Beslut om projekts Förvaltningar Arbetsgrupp 
genomförande KS 

Genomförande av projekt Projektgrupp Arbetsgrupp 

Genomförande av åtgärd Förvaltningar Arbetsgrupp 

Uppföljning av genom- Arbetsgrupp Förvaltningar 
förda åtgärder Projektgrupp 

FigWL 6. s~hema 6ö~ ~be;te;t inom Geog~uppen i Linköping. 

NÅGRA HJÄLPMEDEL FÖR KOMMUNAL GEOPLANERING 

Avslutningsvis kan det vara pä. sin plats att kort beskriva nä.got av innehållet i Geo
pä.se 2 - några verktyg till hjälp för den kommunale planeraren. Metoder och till
lämpningar har helt eller delvis utvecklats vid SGI. 
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GEODATABANK 

Ett sätt att öka den geotekniska kunskapen i en kommun är att utnyttja den stora 
informationsmängd som finns i befintliga geotekniska handlingar, men som idag 
inte kan utnyttjas eftersom handlingarna är arkiverade på många ställen och prak
tiskt sett är mycket svåråtkomliga. De befintliga undersökningarna representerar 
ett avsevärt kapital, som dock förblir oförräntat om de inte återanvänds. 

Införande av en s k geodatabank med ett fysiskt centralt geoarkiv och användning 
av datorteknik för registrering och uppritning av borrpunkter medför att befint
liga resultat blir lätt åtkomliga. Geodatabanken kan byggas ut med uppgifter om 
radon, avfallsupplag, fyllningar m m. 

En geodatabank är ett sätt att insamla, a jourhälla och sammanställa geotekniska 
undersökningar. Geotekniska undersökningar har utförts under lång tid för olika 
plan- och byggnadsändamäl. De geotekniska handlingarna används oftast endast 
för sitt ursprungliga ändamål och arkiveras sedan på respektive förvaltning. I de 
allra flesta fall behåller dock de geotekniska undeersökningsresultaten sin aktua
litet, eftersom jordförhällanden som t ex jordart och jorddjup inte förändras med 
tiden. Förändringar i jordförhällandena sker t ex vid schaktnings- och fyllningsar
beten liksom vid belastning och kemisk påverkan. Vid utnyttjande av äldre under
sökningar måste sådana förändringar beaktas. 

Exempel på datoriserad redovisning av enskilda borrhål visas i Figur 7. 

•
13 

58° 
36' 

0 500 m 
TECKEN FÖRKLARING 

• SONDERINGSPUNKTS LÄGE 

10 (2) DJUP I METER UNDER MARKYTAN, 

10 LERLAGERS UNDERKANT 

(2) FAST YTLAGERS UNDERKANT 
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Tillsammans med Linköpings kommun arbetar SGI med att införa en datoriserad 
geodatabank i Linköping. Geodatabanken är en utbyggnad av Tekniska Verkens 
geodatabank, som byggts upp under ett antal är. I ett forskningsprojekt samarbe
tar SGI med Köpings kommun med syfte att införa en datorlagrad geodatabank 
som en del av det datoriserade kartsystemet KOMB. 

GRUNDVATIENNÄT 

Ett annat väsentligt geotekniskt kunskapsunderlag är systematiserade uppgifter 
om grundvattnets förekomst och tidsvariationer. Grundvattnet är en del av vatt
nets naturliga kretslopp. Grundvattnets rörelse och nivåer varierar naturligt med 
nederbörd och temperatur. Genom mänskliga åtgärder rubbas detta kretslopp och 
grundvattensänkning blir ofta följden. Skador och problem förorsakade av sänk
ning av grundvattennivån får ofta stor omfattning pga att även ett lokalt ingrepp, 
t ex pumpning eller otät tunnel, kan påverka grundvattennivån inom ett stort om
råde, jfr Figur 8. 

~KN EN 

□ □ □ :J □ 
D D D 
□/□/[] 

Grundvallen,.Önkning • Ökad belaalning 

Ökad belaelning • Sc!ttning 

5clttning • Skadar 

-UPPHÄNGNING L0A 
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Även grundvattenhöjning kan orsakas av mänskliga ingrepp, tex infiltration, däm
ning och leda till översvämningar eller fuktproblem. 

Vid sådana skador är det ofta mycket svårt att avgöra orsaken eftersom data om 
grundvattnets naturliga variationer saknas. 

Ett sätt att fä ett bättre grepp om grundvattensituationen är att upprätta ett s k 
grundvattennät bestående av ett antal strategiskt placerade grundvattenrör och 
portryckmätare, som avläses med vissa intervall. Samtidigt registreras nederbörd 
och temperatur. På så vis fäs en bild av grundvattnets normala variationer. 

Avvikelser frän den normala grundvattenvariationen kan avsevärt lättare hänfö
ras till något mänskligt ingrepp eller onormal klimatsituation med hjälp av grund
vattennät. 

Eskilstuna kommun och SGI arbetar för närvarande med att bygga upp ett grund
vattennät inom Eskilstuna stadskärna. Nätet skall bl a användas som underlag för 
kommunal grundvattenplanering. Parallellt med detta genomförs ett forsknings
projekt, där tillämpningen av uppgifter om grundvattnet i den kommunala plane
ringen studeras. 

MARKRADON 

Markradon är en relativt ny geofräga, som egentligen startade med debatten om 
hus med blå lättbetong. Problemet med radon i byggnader visade sig emellertid 
vara starkt förknippat med markens förmåga att avge radongas. 

Undersökningar av markradon utförs med syfte att dels spåra befintliga "markra
donhus", dels förebygga radonproblem i exploateringsomräden. 

De områden som underöks är tätorter och planlagd mark med geologiska förutsätt
ningar för hög radonavgång. 

Risken för markradonproblem är en funktion av radonhalt, kornstorlek och vatten
halt hos byggnadens underlag, vare sig detta består av naturlig jord eller fyllning. 

Radonhalten i marken visar tydliga samband med årstiden och därmed förknippade 
variationer i vattenhalter och tätande snötäcke/tjäle. Mätning under extrema pe
rioder ger missvisande resultat och som regel för hög risknivä. För att komma till 
rätta med detta problem pågår på SGI utveckling av en metod att mäta radonav
gången i laboratorium vid en representativ vattenhalt. 

Vid markradonundersökningar fäs bästa effektivitet om längtidsmätningar med 
spärfilm kombineras med korttidsmätningar med momentant registrerande instru
ment, sk emanometer. 

NATURRESURSPLANERING 

Grunden för SGI:s engagemang i naturesursplanering är att "bevara (=hushålla med) 
det oersättliga naturgruset - utnyttja det förnybara". 

Det goda naturgruset är en bristvara i vissa områden och transportsträckorna ökar 
med höga kostnader som följd. Grustillgängarna är dessutom ofta utsatta för kon
kurrerande användning eller anspråk, såsom grundvattentäkter, strövområden och 
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natur- och kulturvärd. Intresset för att ersätta naturgrus med alternativa mate-
rial ökar därmed. Det finns idag en hel rad med alternativa material som kan komma 
till användning: 

Naturmaterial 
Berg 
Grova moräner 
Moränlera 
Torrskorpelera 

Tillverkade material 
Lättklinker Skrotsten 
Cellplast Ri vningsa vfall 
Askor Schaktmassor 
Slagger Asfaltåtervinning 
Varpsten Gips 

Förädling 
Stabilisering med cement, kalk mm 
Inblandning med grovt material 

Dessutom pågår utveckling av normer, metoder för grundläggning och jordförstärk
ning etc som medför minskad grusåtgång. 

Behovet av att inventera befintliga geologiska material och alternativa material 
har manifesterats i de länsvisa inventeringar av grus och alternativa material som 
genomförs efter ett riksdagsbeslut 198 2. Dessa inventeringar avses ligga till grund 
för kommunala grushållningsplaner. Nyttan med sådana planer ·är flerfaldig, bl a 
kan behovet av nya täkter bedömas bättre, man får en överblick av risken för kon
flikter på grund av konkurrerande markanvändning, kunskap om materialflödena 
till och från kommunen (hur länge räcker det "egna" materialet) samt ett under
lag för planering, speciellt vid snabba beslut om större industrilokaliseringar. Dess
utom uppfylls kraven i förslagen till PBL och NRL vad gäller inventering och över
siktsplan. 

SGI har en omfattande "materialkompetens", som kan utnyttjas för naturresurspla
nering. Samarbete med väg- och trafikinstitutet (VTI) medför att kompetensen 
breddas ytterligare. 
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SGI:S STYRELSEORDFÖRANDE SER PÅ INSTITUTET 

Kommunalrådet Karl-Erik Wernersson, Norrköping 

SGI:s STYRELSE 

Jag är relativt ny i styrelsen och har ännu inte sä stor erfarenhet av institutet. 
Däremot har jag i många är sysslat med stadsbyggnadsfrägor i min hemkommun 
Norrköping. Jag svarar dessutom för de tekniska kontakterna inom Svenska kom
munförbundets styrelse. Med denna bakgrund vill jag som SGI:s styrelses ordförande 
avslutningsvis lämna några synpunkter pä SGI och dess verksamhet. 

Institutets styrelse är sammansatt av politiker och experter - dock inom andra 
områden är geoteknik - men vad jag förstår väl förfarna när det gäller anlägg
ningsteknik. Vår uppgift i styrelsen är att tillsammans med institutets ledning 
styra de resurser institutet förfogar över och prioritera var resurserna skall sät
tas in. Vi skall pä olika sätt bidra med våra erfarenheter. Vi hjälper till med utåt
riktade kontakter - inte minst kontakter med de statliga beslutsfattare som har 
att fördela resurser. 

SGI OCH KOMMUNERNA 

För mig som kommunalman ser jag SGI:s verksamhet som en viktig del i länens 
och kommunernas planering. Det är nog ganska dåligt pä sina häll ute i landet 
när det gäller kunskapen om markens beskaffenhet. Det byggs säkerligen pä områden 
som egentligen är helt olämpliga. Vi kan bara tänka pä alla fukt- och mögelpro-
blem med efterföljande rättsliga processer som pågår. Här finns utrymme för 
en ordentlig marknadsföring frän institutets sida. 

Det framgick klart av Göthe Andersons inledning i morse vilka möjligheter det 
finns till samarbete mellan en kommun och ett tekniskt statligt institut. Jag tror 
att lokaliseringen till en mindre kommun i stället för Stockholm också varit värde
fullt för SGI genom närheten till objekten och beslutsfattarna. 

SGI UPPGIFTER OCH ARBETSSÄTT 

Jag tänkte att jag skulle göra en kort sammanfattning av institutets uppgifter 
och något om hur institutet arbetar - sett med en ny ledamots ögon. 

En av institutets huvuduppgifter är att medverka vid information om nya forsk
ningsrön. Här finns bl a landets största bibliotek i ämnet geoteknik. När det gäl
ler konsultverksamheten sä kanske man betraktar institutet som konkurrent till 
de etablerade konsultföretagen, men det borde man inte göra eftersom tillämpad 
forskning kräver aktiv konsultverksamhet. 

Inom byggnadsverksamheten upplever man under processen alltfler komplexa pro
blem - framför allt när det gäller grundläggning - och det är i detta perspektiv 
man skall se SGI:s förändrade roll. Det krävs ett opartiskt och högt kvalificerat 
organ som kan genomföra tekniskt/ekonomiska analyser där nyttan relateras till 
risken - risker som kan utgöras av sättningsskador och jordskred. 

För att anpassa sig till samhällets aktuella behov inom området grundläggning 
har SGI gjort en mälveten satsning för att utveckla nya mätsystem, datorberäkningar 
och anpassat kompetensutbyggnaden till nya tekniker. Kontaktytan mot såväl 
privata som offentliga företag och organisationer har breddats. 
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SGI:s samhällsnytta framgår av att man gör sannolikhetsanalyser som ger gränser 
för den säkerhetsnivä som måste krävas vid olika former av byggande. Särskilda 
instrument för övervakning av skredhotade områden har tagits fram genom insti
tutets försorg. SGI deltar också vid granskning av förslag till byggande där svära 
grundläggningsförhällanden räder - och här är bedömningen helt opartisk och till 
fördel för kommunerna vid bedömning av byggandets lämplighet. ·Politikerna får 
bra underlag för sina beslut. 

Samhällsnyttan avspeglar sig också i institutets forskningsinsatser. Det växer 
fram en mer kontinuerlig kunskapsuppbyggnad vid SGI än vid högskoleinstitutionerna. 

INTERNATIONELLA UTBLICKAR 

Det internationella engagemanget är av stor betydelse för den geotekniska forsk
ningen. SGI samarbetar med ett flertal forskningsorganisationer i andra länder 
för utbyte av erfarenheter och för deltagande i forskningsprojekt. 

Institutet har nyligen startat ett eget bolag SwedGeo (Swedish Geotechnical Systems 
AB). Bolaget skall vara ett instrument att vidga verksamheten framförallt pä 
utlandsmarknaden. Bolaget kan också vara värdefullt när det gäller att skapa 
nya, intressanta arbetsuppgifter för personalen. Det kan innebära att personalen 
får internationella engagemang som också berikar arbetat här hemma. 

AVSLUTNING 

Institutet kan med tillförsikt se fram mot de kommande åren. Verksamheten vilar 
pä en stabil grund. Med den tillgång SGI har pä forskare med stort kunnande och 
kreativt tänkande som bas och tillgång i form av modern utrustning, kan man 
se framtiden an med stor tillförsikt. 

Denna dag har varit synnerligen intressant. Jag är imponerad av den bredd och 
den kunskap som vi fått del av idag. Jag vill tacka alla såväl föreläsare som del
tagare för att ni hjälpt till med att göra SGI:s 10-ärsjubileum till en mycket gi
vande föreställning! 
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SGI - EN ÖVERSIKT ÖVER VERKSAMHETEN 

Informationschef Bengt Rydell 
Statens geotekniska institut 

BAKGRUND 

Statens geotekniska institut bildades 1944 och sorterar under Kommunikations
departementet. Sedan 1975 är institutet lokaliserat till Linköping. Antalet an
ställda är 77. 

Institutets främsta uppgift är att åstadkomma bättre teknik, bättre ekonomi och 
bättre säkerhet i byggandet genom ändamålsenlig användning av geoteknik i bygg
processens alla led. För att lösa dessa uppgifter arbetar SGI inom fyra program: 

@ forskning 
• information 
@ konsultation 
e skredfarliga områden 

Forskning inom geoteknikomrädet är den primära uppgiften för SGI. Samarbete 
sker med de tekniska högskolorna, statliga myndigheter och kommuner samt med 
privata entreprenörer och konsultföretag. SGI bedriver främst tillämpad forskning. 

Informationsverksamheten vid SGI har som mål att föra ut geoteknisk kunskap 
på olika nivåer till skilda användare av geoteknik. Detta gäller såväl "ny" som "gam
mal kunskap". 

Konsultverksamheten ger den verklighetsförankring som är nödvändig för forsk
ningens och informationens praktiska inriktning på SGI. Den ger också möjlighet 
att direkt tillämpa forskningsresultat på aktuella projekt. SGI:s inriktning mot 
tillämpad forskning medför täta kontakter och samarbete med olika parter i byg
gandet. Ofta är konsultuppdrgen knutna till pågående forskning och utveckling. 

Programmet skredfarliga områden omfattar såväl vissa myndighetsuppgifter som 
remissverksamhet och allmän rådgivning i ärenden där stabilitetsfrägor aktuali
seras. 

Institutet är organiserat i olika produktionsenheter och samtliga enheter arbetar 
inom de fyra ovan nämnda programmen. 

SGI finansierar sin verksamhet med bidragsmedel frän departementet och genom 
uppdrag. Uppdragsverksamheten bedrivs på liknade villkor som gäller för privata 
konsulter. 

Under budgetåret 84/85 hade SGI en omsättning på totalt ca 24 Mkr, där samman
lagda uppdragsverksamheten av forskning, information, konsultation och skredfar
liga områden svarade för ca 16 Mkr. 

SGI OCH BYGGBRANSCHEN 

SGI är en uppdragsmyndighet och uppfattas ibland som konkurrent till de privata 
konsultföretagen. Men SGI:s profil av tillämpad forskning gör att konsultverksm
heten är nödvändig. En uttalad strävan vid institutet är emellertid att samverka 
med alla parter inom byggsektorn, att vara en resurs för att utveckla branschen 
och föra fram viktiga frågor. SGI:s roll inom byggbranschen kan sammanfattas 
på följande sätt: 
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• SGI är statens sakkunnigorgan, vilket innebär kontinuitet i remissverksamhet 
(normer, lagar, speciella ärenden), skredärenden kan handläggas etc. 

• SGI samordnar och initierar geoteknisk forskning för att nä bästa utbyte. An
ställda vid SGI har flera positioner som främjar geoteknisk verksamhet. Såle
des återfinns sekreterarna för Svenska geotekniska föreningen och för Pälkom
missionen pä SGI. SGI-are återfinns också i många arbetsgrupper. 

• SGI utvecklar teknik och utrustning, ensamma eller i samarbete, som är bra 
för landet, men som inte kan kommersialiseras i företagsekonomisk mening. 
För närvarande pägär intensiv utveckling av stötvägsmätning av pålar tillsam
mans med flera intressenter. 

" SGI kan i viss män hjälpa och stödja export av svensk byggteknik. SGI har sam
arbetsavtal med utländska forskningsinstitutioner och många personliga kon
takter med utländska forskare. Vidare sker litteraturutbyte med ca 500 insti
tutioner och forskare världen över. Swedish Geotechnical Institute är ett väl 
etablerat begrepp i utlandet, vilket kan innebära speciell tyngd vid marknads
föring av svensk byggteknik. 

• SGI kan tillsammans med branschen utveckla kvalitetsstandards t ex vad gäl
ler geotekniska undersökningar med tillhörande utrustning. 

s SGI kan fungera som branschens opartiska organ vid tvister. 

• SGI samlar och sammanställer FoU-resultat, informerar olika grupper och fun-
gerar som svenskt geotekniskt informationscentrum. 

@ SGI ställer kunskap till förfogande mot ersättning. 

En närmare beskrivning av institutets olika aktiviteter indelade efter verksam
hetsområden ges i följande avsnitt. 

ANLÄGGNINGSGEOTEKNIK 

Verksamhetsområdet omfattar främst väg- och brobyggnad samt markbyggnad 
inkl VA-ledningar.. Målet för verksamheten är att utveckla grundläggnings- och 
grundförstärkningsmetoder liksom teknik för temporära schakter, länshällning och 
uppbyggnad av fyllningsbankar. I arbetet ingår aven att utveckla förundersöknings
metoder och beräkningsmodeller för stabilitets- och sättningskalkyler avseende 
jordkonstruktioner och grundläggningsfundament. 

Verksamheten är starkt knuten till vägverkets och kommunernas projektering och 
byggande av trafikleder och VA-anläggningar. Detta innebär en snabb omsättning 
av FoV-resultaten till praktiskt utnyttjande, bl a som underlag för generella pro
jekterings- och bygganvisningar. 

SGI har ett brett kunnande om geoteknikfrägorna vid stora väg- och broprojekt. 
Under läng tid har SGI genom FoV-insatser och konsultationsprojekt förvärvat 
specialkunskaper beträffande kalkpelar- och vertikaldräneringsmetoderna. Väg
byggnad pä torv och sättningsproblem vid bankbyggnad pä lös och organisk jord 
är andra områden inom vilka SGI har stor erfarenhet. Under de senaste ären har 
även undersökts möjligheterna att använda superlätta fyllnadsmaterial såsom cell
plast vid bankar pä dålig undergrund. 
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Som ett exempel där SGI medverkat till att minska anläggningskostnaderna kan 
nämnas grundläggningsarbetena för brostöd inom Indalsälvens deltaområde med 
mäktiga och lösa silt- och sandavlagringar. Genom att packa jorden med den sk 
Vibro-wing-metoden till stort djup kunde brostöden grundläggas på plattor istäl
let för på pålar, jfr Figur 1. 
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FigUJL 1. Paekrung~u:tJLlMtrung nö~ Vib~o-wing-mdoden ~amt paekrung~e66ekten 

mätt med ~pw~ye~ondrung. 

BYGGNADSGEOTEKNIK 

Verksamheten omfattar främst djupgrundläggningsteknik och grundläggningstek
nik i tätort. 

Målet är dels att vidareutveckla och förbilliga djupgrundläggnings-pålgrundlägg
ningstekniken, dels att vidareutveckla metoder för bedömning av risker, bl a för 
omgivningen, metodval och kontroll i samband med grundläggningsarbeten i tät
ort. Forskningen har konkret inriktning med byggnadsentreprenörer och byggma
terialtillverkare som uppdragsgivare. Konsultationsverksamheten omfattar till 
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övervägande del specialistrådgivning såväl i Sverige som i utlandet. SGI arbetar 
huvudsakligen i projekterings- och byggskedena samt dessutom som sakkunnig vid 
tvister. 

SGI har en central roll inom svensk pålgrundläggning och Sverige har också en hög 
kunskapsnivå internationellt sett. Genom SGI:s nära koppling till IVA Pålkommissio
nen kommer forskningsresultaten snabbt till praktisk användning, varvid en snabb 
feedback till forskningen erhålls. Ökade kunskaper om pålgrundläggning och grund
läggningsarbeten kant ex medföra att vissa grundläggningssätt blir tekniskt och 
ekonomiskt möjliga. Med användning av egen utrustning för dynamisk provbelastning 
(stötvågsmätning och CAPWAP-analys) respektive statisk provbelastning har ett 
flertal jämförelser erhållits mellan olika provbelastningsmetoder. Resultaten vi-
sar att i många fall kan den billigare och snabbare dynamiska provbelastningen 
ersätta statisk provbelastning. Bl a har gjorda satsningar på stötvågsmätnings
området givit stora besparingar i flera fall, jfr Figur 2. 

FigW1 2. Ståi.JlöMpålning /)ö!L b!Lo övVL 1.>jön Mjö-6a i No!Lge. Genom ut
välr..drung av -6tötvå.g-6mätningM kunde SGI ,t,i..t,l6amman/2 med 
ent!Lep!Lenö!Len vil.:,a att o.,lla pålMna i ett -6töd inte behövde 
-6lå.6 :ull beJLg. 

SGI har medverkat vid utarbetandet av anvisningar för dynamisk förbelastning 
vid grävpålar i friktionsjord. Genom att med hjälp av ett packningsredskap dyna
miskt förbelasta en friktionsjord i botten av det grävda hålet för en grävpåle kan 
normalt en kraftigt ökad last tillåtas jämfört med schablonmetoden i grävpålean
visningarna. Härigenom kan det erforderliga schaktdjupet för att uppta de laster 
som påförs reduceras. 

Avancerade beräkningsmetoder, exempelvis FEM, ger möjlighet att analysera och 
optimera funktionen hos grundförstärkningar och skyddspålningar. Dessa beräk
ningsmetoder kopplade till medverkan i byggskedet ger stora möjligheter till be
sparingar vid grundläggningsarbeten. 

Genom ett omfattande forskningsarbetet har SGI tagit fram rekommendationer 
rörande plattgrundläggning. Rekommendationerna kommer att bilda underlag för 
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Planverkets kommande anvisningar. Dessutom har institutet i samarbete med Bygg
forskningsrådet och Svensk Byggtjänst påbörjat en handbok om dimensionering 
och sättningsberäkning för ytgrundläggning. 

Genom SGI:s medverkan i STU :s utvecklingsarbete avseende grundläggningsteknik 
i tätort har slutligen ingående kunskap byggts upp om grundläggningsfrägor i sam
band med stadsförnyelse i såväl planerings- som byggskeden. 

GEOTEKNIK FÖR FYSISK PLANERING 

Verksamheten omspänner geotekniken i energi- och miljösammanhang samt i mark
användnings- och naturresursplanering. De övergripande målen är att främja hus
hållning med mark och vatten, materialresurser, energi och byggd miljö, använd
ning av restprodukter och undvika skadlig miljöpåverkan. Verksamheten riktar sig 
främst mot förtroendemän och tjänstemän på länsstyrelser och kommuner med 
ansvar för den fysiska planeringen. Men även kommunala förvaltningar och fastig
hetsbolag ingår bland målgrupperna. 

Inom verksamhetsområdet fysisk planering har byggts upp en bred och unik kom
petens i frågor gällande markvärme- och deponeringsteknik samt markanvändings
planering med utgångspunkt frän markens förutsättningar. Denna bredd och sam
lade kompetens saknar motsvarighet inom statsförvaltningen och har varit och 
är till stor nytta för Byggforskningsrädet, Naturvårdsverket, Planverket, länssty
relser, kommuner och privata företag. 

Inom området energigeoteknik arbetar SGI bl a med värmelagring i lera och torv 
med syfte att fä till stånd kommersiella anläggningar. Speciell uppmärksamhet 
ägnas ät geotekniska och anläggningstekniska problem och möjligheter samt mar
kens förutsättningar och reaktioner vid tillämpad markvärmeteknik. Förslag till 
metoder för mätningar och undersökningar vid olika utredningsniväer och mark
värmetekniker har tagits fram. Under de senaste åren har slutligen prospekte
ring av naturgasfyndigheter pä Östgötaslätten utförts på uppdragsbasis. 

Miljögeoteknikens mål är att klarlägga grundläggande mekanismer rörande trans
port av vatten, gas och lösta ämen i jord, berg och grundvatten samt i och frän 
avfallsupplag och att utveckla metoder för utformning, lokalisering och kontroll 
av avfallsupplag. Institutet har djupa kunskaper om bl a deponeringsteknik, nyt
tiggörande av restprodukter, karaktärisering av avfall samt kontrollmetoder vid 
deponering. Bl a har SGI svarat för utredningar om nyttiggörande och deponering 
av kol- och torvaskor, Figur 3. 

MORÄN 
DRÄNERINGSSKIKT 
KOMPAKTERAD FLYGASKA (TÄTSK I KT) 

AVFALL 
TÄCKSKIKT (BOTTENASKA) 

KOMPAKTERAD FLYGASKA 

PALL 1. 

BOTTENDRÄNSTRÄNGARNA ANSLUTES UNDER UPPBYGGNADSSKEDET TILL HUVUDAVLOPP 
ALLT EFTERSOM DE ÖVERTÄCKS MED AVFALL BORTKOPPLAS DRÄNENS AVLOPP 

FigUJL 3. Ptunup /)ö!L uppbyggnad av upplag f)öJL JLU-tp!LodulueJL /)!Lån kol-
f)öJLbJLänning. 87 



Utgångspunkten för detta arbete är den stora och ökande mängden avfall, som 
gör att det blir allt svårare att finna lämplig mark för deponering och att belast
ningen pä miljön riskerar att öka. Det har därför blivit nödvändigt att utveckla 
deponeringstekniken och att finna användningsområden för nyttiggörande av avfall. 

Inom planeringsgeotekniken arbetar SGI med att ta fram behovsanpassad geotek
nisk kunskap, sammanställa och förmedla den till kommunala och övriga besluts
fattare. För hushållning med ändliga resurser är syftet att genomföra inventeringar 
omfattande natur- och ersättningsmaterial och utveckla dem till grusförsörjnings
planer. 

Bl a har system utvecklats för att ta tillvara och lagra befintlig geoteknisk infor
mation (geotekniska faktabaser fört ex grundvatten och markegenskaper) och me
toder för att presentera information pä användbart, lättbegripligt och överskåd
ligt sätt, ofta med hjälp av ADB-tekniken. Inom stadsförnyelseomrädet kommer 
institutets kunskaper till användning i anvisningar för grundläggning vid byggnads
lovsprövning. Mätning och transport av radon i mark är ett annat område där SGI 
under flera är haft en framskjuten position. 

RÄDDNINGSTJÄNST 

Efter Tuveskredet har frågor som rör landets geotekniska säkerhet fått en ökad 
betydelse både inom institutet och hos de intressenter som efterfrågar institutets 
tjänster. Inom institutet ligger huvudvikten vid jordskred men vissa samordnings
uppgifter finns även när det gäller bergras, laviner, stranderosion och översväm
ningar. Institutets tjänster efterfrågas i första hand av kommuner, länsstyrelser 
och blivande Statens räddningsverk. 

Nya områden med akuta skredrisker uppdagas allt oftare inom befintlig bebyggelse 
som en följd av att stabilitetsfrägorna numera ägnas mer uppmärksamhet än tidi
gare i samband med om- och nybyggnadsarbeten och vid planändringar. Insikt i 
att iakttaga och alarmera om skeenden i naturen, som kan tyda pä omedelbar skred
risk (sprickbildningar, skakningar, erosion etc) har även ökat. Alla dessa ärenden 
- jämte inträffade skred - kräver den opartiska och snabba handläggningar som 
SGI kan erbjuda. 

Rådgivning i säkerhetsfrägor är av komplicerad natur och ansvariga myndigheter 
(kommuner och länsstyrelser) saknar normalt egen kompetens inom området. Insti
tutet har därför en viktig uppgift - såsom regeringens eget expertorgan i dessa 
frågor - att styra och övervaka säkerhetsfrägorna till fromma för de boende och 
för att i väsentlig grad nedbringa de totala kostnaderna för samhället. 

SGI svarar således för en fortlöpande övervakning av stabilitetsförhällandena längs 
Göta älv och Norsälven. Genom ärliga inspektionsresor observeras förändringar 
i älvslänterna och vid behov ges förslag till åtgärder för att förhindra skred. 

Institutet bedriver även fortlöpande rådgivning och besvarar remisser ät läns
styrelser och kommuner, främst inom O och P län. Härigenom beaktas skredfrä
gorna såväl i tidiga planeringsskeden som vid byggnadslov.särenden. 

Dä akut fara för skred föreligger, konstaterad genom tex pågående sprickbildning, 
övertar staten ansvaret i ett s.k. räddningstjänstärende.. SGI är dä sakkunnig och 
ger räd och anvisningar för hur olika åtgärder skall vidtas för att säkerställa liv 
och egendom. 
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Av de räddningstjänstärenden som behandlats av SGI har det i Munkedals kommun 
blivit det mest omskrivna, Figur 4. Två närliggande områden i centralorten har 
sedan länge varit föremål för vissa restriktioner med anledning av att ett flertal 
mindre skred inträffat och att rörelser i slänterna har konstaterats. Något helhets
begrepp över situationen togs dock ej förrän 1984. En ingående utredning av stabi
litetförhällandena visade att säkerheten mot skred var otillredsställande. 

f iguJt 4. Å.tgäAdVL nön nönbäWung av -1.>tabil.-Ue;U nönhåLtande,na vid une,
k.iuälve,n i Munk.e,dal. 

I farozonen låg ett flertal bostadshus, småindustrier, en hotell- och restaurang
byggnad, vägar samt SJ:s stationsomräde. Med hänsyn till tidigare observationer 
och nu konstaterade förhållanden förelåg omedelbar fara och förebyggande åtgär
der mot skred igångsattes. 

Åtgärderna har i huvudsak bestått av avschaktning och utläggning av tryckbankar. 
Inom det ena området grävdes en helt ny fåra för Örekilsälven och erosionsskydd 
längs älven har utlagts inom båda områdena. 

Institutets forsknings- och informationsinsatser inom skredomrädet spänner över 
ett brett register och gäller i första hand utveckling av nya modeller för att ana
lysera brottmekanismer och studium av vilka jordparametrar som styr beteendet 
hos slänter. 

Dessutom utvecklas nya riskanalyser som bättre beskriver osäkerheten i de olika 
delbeslut som ligger till grund för en stabilitetsutredning. 

Slutligen finns en stor uppgift att informera och utbilda ansvariga myndigheter 
om förutsättningar för och verkningar av jordskred och hur de kan föebyggas samt 
ge räd och anvisningar så att säkerhetsfrägorna behandlas på ett enhetligt sätt 
inom landet. 
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LABORATORIEVERKSAMHET 

Verksamheten omfattar jords och andra materials tekniska egenskaper samt utveck
ling av laboratorieutrustning och laboratoriemetoder.. 

Ända sedan sin tillblivelse har institutet haft en central roll inom landet när det 
gäller utveckling av laboratorieutrustning och laboratoriemetoder. Pä samma sätt 
tas successivt ny kunskap fram om jordarters egenskaper. I och med att komplice
rade datorberäkningsmetoder utvecklas krävs nu ökad kunskap om t ex hållfasthets
egenskapernas beroende av spänningstillstånd och spänningsförändringar. En annan 
del av verksamheten är att utföra laboratorieundersökningar ät institutets kunder. 

En relativt stor del av undersökningarna är av traditionellt slag. Undersökningar 
rörande infiltration, permeabilitet, urlakning m m ökar emellertid liksom under
sökningar avseende andra material än jord, tex olika restprodukter samt material 
som cellplast och geotextilier, jfr Figur 5. 

V~ 
0 50 100 ,k,P,a; 

5 

10 

FigWL 5. S.tyJLe,nc.e.LtplaJ.d haJL på -6 e,naJLe, åJL buvU e,ti konkUJULeYL-6 fvtaitig,t 
lä;t;t, iyUn,i,ng-6ma.teJL,tal vid vägbyggnad på maJLk med låg bäJughu. 
LaboJLa.toJL,teundvw ökn,i,ngaJL V,t,O(l/L ati -6.lyfLenc.e.Ltpla-6.teYL-6 den o!Lma
UoYL-6 egeYL-6 kape!L iiA ungeiiiA decamma -6om nöJL lö-6 leJLa. FölL c.e.Ll
pla-6.t med de,YL-6Uue,n Z 0 kg Im3 eJLho.1.i.-6 eti "n öJLko YL-6 oudeJL,tng-6 -
.t!Lyc.k" av c.a 80 kPa. Komp!Le6-6ioYL-6modulen iiA nÖIL -6päYLMVLgafL undeJL 
oc.h cfveJL detia "nöJLkoYL-6oudeJL,tYLg-6.t!Lyc.k" c.a 5000 kPa !Lecpe,ktive 
c.a Z50 kPa. 

Inom forskningsverksamheten arbetar institutet främst med utländska jordarters 
egenskaper samt jämförelse mellan utländska och svenska provningsmetoder, olika 
restprodukters egenskaper och kemisk inverkan pä lera. SGI bedriver en omfattande 
kursverksamhet avseende indelning och benämning av jord enligt det nya geotek
niska systemet SGF 81. 
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FÄLT- OCH MÄTVERKSAMHET 

Verksamheten är främst inriktad mot utveckling av nya eller förbättrade meto
der för undersökningar och mätningar i fält samt utvärdering av resultaten. På 
uppdragsbasis utförs fält- och mätarbeten såsom t ex stötvägsmätning, inklino
metermätning, slangsättningsmätning, portryckmätning, pressometerprovning samt 
statisk-dynamisk sondering. 

Bland några av de senaste årens resultat kan nämnas portryckmätning i kohesions
jord med olika typer av portryckmätare. Härvid har dels studerats inverkan av 
lufttryckets variationer på mätresultaten, dels långtidsvariationerna i lerslänt 
med låg säkerhet mot brott. Dessa senare mätningar, som utförts med ett auto
matiskt registreringssystem, visar att mycket stora portryckändringar kan uppstå 
i leran även om deformationerna är små. Detta skulle tyda på att portryckmät
ning i närheten av beräknade kritiska glidytor bör vara en del i ett skredvarnings
system. 

Ett exempel frän ett av de större uppdragen rör Malmö hamn, där institutet med
verkat med utveckling, kontroll och uppföljning av en större uppfyllnad för indust
rimark. På en provyta har man med plattförsök klarlagt egenskaper och lämpliga 
kontrollmetoder för en fyllning av utsprängt kalkberg. Vid kontrollen utfördes 
pressometer- och fallviktsförsök, jfr Figur 6. 

FigWL 6. SGI Urumog u:Uuu.)tad ,6ölL ,6aLlviW,6öMöl2 -0amt p1LeMome;t.eJL,6öMöl2 
i nöJLb oMade, håL 

Fortsatta FoU-insatser erfordras för att i samband med övervakning av skredfar
liga områden nä fram till ett användbart skredvarningssystem samtidigt som om
rådet utvecklats till ett vidare begrepp benämnt "slänters beteende". Verksamhe
ten innefattar både teoretiska studier och mätningar i ett antal slänter. Paramet
rar som rörelser, portyck och jordtryck bör mätas och möjligen bör också vibrati
ner, magnetfältsförändringar och gasinnehåll i jorden studeras. 

Ett annat område som bedöms viktigt att studera är jordpackning. Med jord avses 
såväl naturlig jord som framställd jord tex sprängsten och restprodukter. Studierna 
omfattar både avsiktlig och oavsiktlig packning (t ex frän pälslagning). Målsätt
ningen är att på sikt fä en bättre kvalitet vid byggnadsgrundläggning samt, genom 
att kunna bestämma packningsbenägenheten, minska skadorna i samband med stads
förnyelsearbetet. 
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INFORMATIONSVERKSAMHET 

Många skador i byggandet kan undvikas med hjälp av informationsinsatser. SGI 
har därför under senare är lagt betydande resurser pä informations- och utbild
ningsverksamhet. 

Målet för informationsverksamheten är att medverka till att geoteknisk kunskap 
förmedlas till olika grupper inom samhällsbyggandet. Genom att sammanställa, 
värdera och överföra FoV-resultat i praktisk tillämpning görs informationen mer 
tillgänglig för dessa grupper. Institutets info-verksamhet bedrivs dels genom en 
speciell enhet, dels genom prioriterade insatser pä "produktionsenheterna". 

SGI informerar både om nya forskningsrön och "gamla sanningar". Målgrupper är 
både "forskarsamhället" och andra i byggbranschen. Under senare är har kursverk
samheten efterfrågats livligt, genomförd i SGI:s egen regi eller tillsammans med 
andra kursarrangörer. Liksom inom forskningen ser vi helst att informationspro
jekten genomförs tillsammans med övriga intressenter för att pä detta sätt nä 
god effekt. 

Forskningsresultaten frän SGI dokumenteras i första hand i rapporter, artiklar och 
konferensuppsatser. Redovisningen genomförs via flera informationskanaler, bl a 
föredrag, seminarier, kurser och broschyrmaterial. I Figur 7 ges ett axplock av 
olika dokument frän SGI. 

Rapportredovisning sker genom institutets serier RAPPORT och SGI-VARIA. SGI
personal medverkar också i andra organisationers skrifter samt genom föredrag 
och artiklar. 

SGI::s litteraturtjänst har en central roll inom det geotekniska området i landet. 
Litteraturtjänsten omfattar bevakning, anskaffning, klassificering och lagring av 
geoteknisk litteratur. Sökning av litteraturreferenser utförs med hjälp av dator 
i egen databas. 
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Kursverksarnheten är riktad till kommuner, entreprenörer, konsulter m fl inom 
utvalda geoteknikomräden. Institutet erbjuder i dag kurser såväl inom "elementär" 
geoteknik som inom geotekniska specialområden. Vid flera tillfällen medverkar 
personal frän SGI i andra arrangörers kurser (STF, SIFU, Bygghälsan m fl). 

SGI är vidare en remissinstans för utredningar inom eller i anslutning till institu-
tets arbetsområde, t ex grundläggningsavsnitten i Svensk Byggnorm samt utredningar 
om jordskred. Ett relativt stort antal förfrägningar besvaras ärligen, såväl till 
branschfolk som till allmänheten. 

Genom att informationsskriften SGI Nu har startats har den externa informationen 
utökats. Skriften är en naturlig följd av att verksamheten vid SGI har breddats 
under de senaste åren. SGI Nu utkommer fyra gånger om året och innehåller bl a 
sammanfattningar av nya SGI-publikationer samt information om intressanta kon
sultuppdrag och nya FoU-projekt. 

En relativt stor del av institutets verksamhet omfattar medverkan i olika kommit
teer och projektgrupper såväl nationellt som internationellt. 

Sedan flera är är sekretariatet för IVA Pfilkornmissionen förlagt till SGI. Kommis
sionens utvecklingsarbete omfattar allt ifrån geotekniska undersökningar för päl
grundläggningar till analysmetoder av pålars funktion. 

Institutet deltar aktivt i Svenska geotekniska föreningens (SGF) verksamhet och 
svarar även för föreningens sekretariat. Dessutom ingår medarbetare vid SGI i 
SGF: kommitteer. 

I den Internationella geotekniska föreningens verksamhet medverkar institutet 
bl a i kommittearbete avseende sondering, släntstabilitet- och informationsfrägor. 

SGI arbetar även i olika forskningsorgans program- och projektgrupper. I Byggforsk
ningsrådet (BFR) "Arbetsgrupp för geoteknik", värderas och initieras forskning 
inom geoteknikomrädet. 

Inom miljöområdet är medarbetare frän institutet ordförande i Statens naturvårds
verks (SNV) projektgrupp "Gruvindustrins restproduktupplag" för forskning avseende 
gruvavfall respektive Nordiska ministerrådets projekt "Deponering av flygaska 
frän koleldade kraftverk" (MIL-1), där miljöeffekter vid energiframställning studeras. 

Internationellt samarbete är av stor betydelse i den geotekniska forskningen. SGI 
samverkar därför med ett flertal organisationer i utlandet för att utbyta erfaren
heter och utföra gemensamma forskningsuppgifter. 

Inom ramen för samarbetsavtalet med Universite Laval i Kanada, har värdefulla 
erfarenheter vunnits bl a avseende permeabilitetsbestämning i jord, datorbaserade 
sättningsberäkningar och underlag för utvärdering av laboratorieförsök. 

I forskningssamarbetet med Warsaw Agricultural University i Polen studeras främst 
sättningsegenskaper i torv och gyttja med hjälp av en vertikaldränerad och en odrä
nerad provbank i Polen. 

Samarbetet med FTV Consulting Engineering i Ungern koncentreras främst på djup
grundläggning, korrosionsfrägor samt fält- och laboratorieundersökningar. 
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