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Mødet startede med en kort orientering af Jens H. Gravgaard. Meningen er, at 
Dimensioneringshåndbogen skal ses som et formelapparat, medens Det nationa-
le Anneks (NAD) er stedet, hvor partialkoefficienterne introduceres. 

Formålet med håndbogen er at give eksempler på dimensionering af en række 
konstruktioner i Danmark. Håndbogen skal primært være dækkende for de al-
mindeligt forekommende konstruktioner i normal funderingsklasse. Håndbogen 
skal beskrive, sikre og dokumentere dansk geoteknisk viden for eftertiden, i for-
bindelse med ibrugtagelsen af de nye normer, som ikke indeholder samme erfa-
ringsmateriale som de gamle. For at få samspillet mellem håndbog og NAD til at 
virke foreslås håndbogen opbygget med kapitler svarende til EC7. 

Hvert hovedemne i dimensioneringshåndbogen tildeles en redaktør. Der kan væ-
re flere artikler indenfor et hovedemne, men redaktøren skal samordne under-
emnerne, således at de tilsammen udgør et hele. Forfatterne indenfor et hoved-
emne foretager indbyrdes de nødvendige aktiviteter med hensyn til kvalitetssik-
ring. Artiklerne skal anvende de enklest mulige eksempler. 

På et møde i november blev der udpeget redaktører på hvert hovedemne. Disse 
er:  

1. Introduktion, Per Bjerregaard Hansen, GEO 
2. Beregningsgrundlaget, Per Bjerregaard Hansen, GEO 
3. De geotekniske parametre, Per Bjerregaard Hansen, GEO 
4. Tilsyn med udførelse, overvågning og vedligeholdelse, Gert L. Hansen, 

Rambøll 
5. Fyld, dræning, grundforbedring og –forstærkning, Carsten Bonde, GEO 
6. Direkte fundering, Carsten S. Sørensen, AAU/Cowi 
7. Pælefundering, Pia Hald Sørensen, Rambøll 
8. Jordankre, Ole Møller, Per Aarsleff 
9. Støttekontruktion, Torsten Thorsen, GEO 
10. Hydraulisk brud, Carsten Bonde, GEO 
11. Total stabilitet, Carsten S. Sørensen, AAU/Cowi 
12. Dæmninger, Carsten S. Sørensen, AAU/Cowi 

 

Carsten S. Sørensen fortalte kort om sammenhængen mellem Dimensionerings-
håndbogen og det National Anneks (NAD). 



 

 
 

 

• Partialkoefficienter hænger sammen med en beregningsmodel! 
- gælder for DS415 4. udgave men ikke for EC7 

• Derfor skal der arbejdes både med formeludtryk og størrelsen af 
partialkoefficienter 

• Vi kan vælge den hurtige løsning og overføre så meget som mu-
ligt fra DS415 4. udgave! Men vil det ikke være ærgerligt? 

• Kalibrering af partialkoefficienter er tungt arbejde! 
 

Der blev desuden gjort opmærksom på NGEIG (Nordic Geotech Eurocode 
Implementation Group), der er et initiativ fra de nordiske geotekniske forenin-
ger, om en gruppe, der skal hjælpe med implementeringen af Eurocode. 

Inden gennemgang af de forskellige kapitler var der nogle enkelte generelle 
kommentarer: 

Der kom forslag om, at der blev indlagt milestones undervejs. 

Der blev fremsagt bekymring for, hvorvidt det ikke var for ambisøst at regne 
med at udkast til håndbogen er færdig i november 2006, således at håndbogen 
er klar til høring i foråret 2007. Det blev dog bestemt at gå efter dette mål. 

Her efter var der en kort gennemgang fra de enkelte redaktører ang. hvad de 
har forestillet sig at ”deres” kapitler skal indeholde. 

1. Introduktion, Per Bjerregaard Hansen, GEO 

I kapitel 1 skal geotekniske konstruktioner defineres. Normgrundlaget skal defi-
neres, og der skal skrives om samspillet mellem de forskellige konstruktions-
normer og det nationale anneks. 

Desuden vil der her komme forskellige generelle betragtninger. 

2. Beregningsgrundlaget, Per Bjerregaard Hansen, GEO 

I kapitel 2 vil der komme tre artikler, der omhandler hele beregningsgrundlaget 
med udgangspunkt i EC7. 

2.1 Artikel 2.1: Grundlæggende krav ved geoteknisk dimensionering 
Denne artikel vil indeholde følgende: 

• Funktionalitet: Pålidelighed, Robusthed, Holdbarhed 
• Funderingsklasser 
• Sikkerhedsklasser 
• Dimensioneringstilfælde: Permanent situation, Midlertidig situation, 

Ulykkessituation, Jordskælv 
• Grænsetilstandsdimensionering: Brudgrænse, Anvendelsesgrænse 



 

 
 

 

• Dimensioneringsalternativer: Ved beregning, Ud fra erfaringsregler, Ud 
fra forsøg, Ud fra observationsmetoden 

• Den geotekniske projekteringsrapport 

2.2 Artikel 2.2: Elementer i geoteknisk dimensionering 
• Beregningsmodeller 
• Belastninger: Typer, Karakteristiske, Regningsmæssige 
• Materialeparametre: Typer og fastlæggelse, Karakteristiske, Regnings-

mæssige 
• Sikkerheder 

2.3 Artikel 2.3: Verifikation af grænsetilstanden 
• Brudgrænsetilstand: EQU, STR, GEO, UPL, HYD 
• Anvendelsesgrænsetilstand 
• Design approach: 1, 2 og 3 

3. De geotekniske parametre, Per Bjerregaard Hansen, GEO 

• Jordartstyper: Kohæsionsjord, Friktionsjord, Overgangsjord, Dræne-
de/udrænede parametre (DS 415 6.1.3.3) 

• Jordparametre: Udledte parametre, Øvre/nedre værdier, Forskydn.styrke 
(U/D), Deformationsparametre 

• Fjeldparametre: Trykstyrke, Hærdningsgrad, Sprækker 
 

Der vil i dette kapitel blive lagt vægt på krav til dokumentation af, at de anvend-
te parametre er ok. 

4. Tilsyn med udførelse, overvågning og vedligeholdelse, 
Gert L. Hansen, Rambøll 

I kapitel 4 vil der optræde 4 artikler. 

4.1 Indledning (herunder geoteknisk projekteringsrapport, tilsynsplan, overvåg-
ningsprogram, vedligeholdelsesplan, overordnede byggelovskrav) 
4.2 Tilsyn med udførelse (herunder generelt, inspektion og kontrol, materiale-
kontrol, modtagekontrol, udførelseskontrol, aflevering) 
4.3 Overvågning (af konstruktionens virkemåde) 
4.4 Vedligeholdelse 
 
Diskussion af placering af tekst vedr. dokumentation (ikke konsekvent i EC 7) I 
nogle kapitler integreret under de enkelte discipliner i andre ikke. 

Stemning for at samle teksten så vidt muligt i kap 4. Detaljer kan stå i de enkel-
te ”disciplinkaptitler). 



 

 
 

 

5. Fyld, dræning, grundforbedring og –forstærkning, 
Carsten Bonde, GEO 

I kapitel 5 vil der optræde 3 artikler. 

Det blev foreslået, at der også skal står noget om Vibrokonsolidering (stone co-
lumns) samt få linier om, hvad de er gode til andre lande 

 

5.1 Fyld, naturlig jord, behandlet jord, rest- og affaldsprodukter, 
knuste sten, (let-)klinker, etc. 

• Krav fra konstruktionen – krav til underlag 
• Krav til og dokumentation af materialets egenskaber, fysisk og kemisk 
• Procedurer for placering og komprimering 
• Kontrol af, at de foreskrevne krav er opfyldt 
• Styrke, Stivhed (Deformation) og permeabilitet (gælder også konstrukti-

on og underlag) 
• Klimabestandighed 
• Tiltag til forbedring af egenskaber (w, CaCO3 etc.) 
• Tiltag til sikring af egenskaber (geotextil, dræn, ler) 
 

5.2 Dræning permanent eller midlertidig, horisontalt eller vertikalt, 
aktivt eller passivt 

• Undersøgelse af eksisterende jordbunds- og grundvandsforhold (krav til 
undersøgelses-niveau) 

• Fastlæggelse af projektets karakteristika (dybder og omfang) 
• Vurdering af påvirkning på omgivelser (naboforhold) 
• Dræning (Brønde, sugespidser og dræn) 
• Fastlæggelse af: 
• Filterkonstruktioner jf. kriterie? (DIN?) 
• ”Tilstrækkelig margen”/sikkerhed jf. kriterium? (Antal brøn-

de/Svigt/Risiko?) 
• Stabilitet af sider og bund – sikkerhed ved svigt? 
• Interaktion med andre konstruktionsdele (ankre, spuns) 
• Kontrol af dimensionering/udførelse: 
• Minimumskrav til forsøg (renpumpning) 
• Minimumskrav til monitering (pejlemulighed) 

 

5.3 Forbedring og forstærkning af naturlig jord eller fyld, midlertidig 
eller permanent 

• Krav til dokumentation af initiale forhold 
• Krav til dokumentation af metodens egnethed 
• Midlertidig eller permanent forbedring 



 

 
 

 

• Vurdering af påvirkning på miljøet 
• Langtidsvirkninger med hensyn til materialenedbrydning 
• Kontrol af egenskaber efter godkendelseskriterier 
• Grouting (som gardin eller under permeabel bund  af udgravning 
• Frysning (kun anvendt få gange i Danmark) 
• Dynamisk konsolidering (Anvendes for at opnå bedre lejring i sand) 
• Vertikal dræning med last (Øger sætnings-hastigheden i gytjeholdige af-

lejringer) 
• Vibrokonsolidering (Ikke anvendt i DK)   

6. Direkte fundering, Carsten S. Sørensen, AAU/Cowi 

Følgende emner vil blive beskrevet i dette kapitel: 

• Simple bæreevneformler 
 bæreevnebrud, glidning, torsion, sætning 

• Plader, ballasttal-metoden 
• Fundament på skråning med endelig højde 
• Gennemlokning 
• "Ikke plads til brudfiguren" 
• Brug af FEM-analyser 

7. Pælefundering, Pia Hald Sørensen, Rambøll 

Det blev diskuteret, hvorvidt borede fundamenter skal være her eller under di-
rekte fundamenter? 

I kapitel 7 er der forslåede følgende artikler: 

• Pæletyper 
• Rammede pæle 
• Borede pæle 
• Pælegrupper 
• Negativ overflademodstand 
• Kontrol og belastningsforsøg 
• Rambarhed og udmattelse 

8. Jordankre, Ole Møller, Per Aarsleff 

Dette kapitel skal indeholde følgende delemner. 

Formål (Scope = omfang), begrænsninger for emnet, kapitlet 

Typer: (omfang?) 



 

 
 

 

• jordankre (injicerede), aktive, passive, forspændte, ikke forspændte, 
(testet ≠ forspændt) 

• fjeldbolte (soil nails), (ikke med i EC 7, kap. 8) 
• plovankre (Manta Ray anchors, Stingray anchors) 
• ankerplader (dead man anchors) 
• trækpæle 

 

Begreber, definitioner og symboler herunder forskellen på en trækpæl og et an-
ker (begge er geotekniske konstruktionselementer) 

Bæreevneeftervisning for elementet (brud): 

• ”Ydre” bæreevne: friktion mellem stål - grout og grout – jord 
• ”Indre” bæreevne: brud i selve elementet, typisk stål 

 

Undersøgelse af anvendelsestilstanden 

• krybning 
• kraftforløb, tidsmæssig udvikling, konstruktionsfaser, indflydelse af for-

spænding, elasticitet af konstruktion og underlag (jord) og vandtryk 
 

Forankringslængde / fri længde 

Opdriftsankre, friktion på lodrette snit, plus / minus, betydning for partialkoeffi-
cienter 

Totalstabilitet 

Sikkerhed, partialkoefficienter, DS 415, Input / krav til Nationalt annex til EC 7 

Dialog med andre landes med hensyn til beregningsmetoder, EFFC 

Test af ankre, CEN/TC 288, CEN/TC 341 

• Principforsøg (investigation test) 
• Vurderingsforsøg (suitability test) 
• Godkendelsesprøvning (acceptance test) 

 

Beregningseksempler 

Aktuelle forankringsprojekter (som vi kan lære noget af, how to do – or how not 
to do) 



 

 
 

 

Udover ovenstående blev forskellen mellen rock bolts og soil nails diskuteret. 
Det blev drøftet, hvor soils nails skulle medtages (under jordankre eller ved 
dæmninger). 

Det blev desuden bestemt, at GEWI-pæle medtages i dette kapitel. 

9. Støttekontruktion, Torsten Thorsen, GEO 

Dette kapitel blev ikke gennemgået, da Torsten Thorsen desværre ikke kunne 
være tilstede. 

Dog kom der nogle få kommentarer til, hvad der er vigtigt at få med i kapitlet: 

Jordtrykkoefficienter hvad giver det at benyttet EC/ eller BH Beregningseksem-
pler 

Byggegruber i byer 

Hvordan man gennemregner en byggegrube inden man går i gang  anvendelses-
tilstanden. 

10. Hydraulisk brud, Carsten Bonde, GEO 

Dette kapitel vil bestå af 4 artikler. 

10.1 Brud som følge af løftning  
• Løft af konstruktion 

10.2 Brud som følge af hævning 
• Undersøgelse af såvel totale som de effektive spændinger 
• Krav til bestemmelse af γ 
• Krav til fastlæggelse af variation af ∆h og H 

 

10.3 Brud som følge af Erosion 
• Filterkriterier, Hvilke 
• Krav til hydraulisk gradient (hvis f-kriterier ikke opfyldt), fastlægges ud 

fra strømningsretning, kornstørrelser og lagdeling 
• Beskrivelser af erosionsbegrænsende tiltag (lagdeling,textiler) 

10.4 Brud som følge af piping 
Dokumentation for: 

• Vandspejlsforhold 
• Permeabilitet 

 
Beskrivelser af tiltag: 

• Banketter på landside 



 

 
 

 

• Kontrol af gradient 
• Andre 
• Krav til FEM analyser af strømnings- og spændingsforhold 
• Krav til udførelse (eks. samlinger som forårsager strømstier) 
• Krav til kontrol  

 

11. Total stabilitet, Carsten S. Sørensen, AAU/Cowi 

Det blev diskuteret, hvad kapitlet skal hedde. På engelsk ”Overall Stabilitet. In-
gen afklaring. 

Kapitlet skal indeholde følgende emner: 

• Princip for optegning af brudfigurer 
• Metodevalg: hvordan gennemføres en stabilitetsberegning,. 
• Sikkerhed 
• Håndtering af vandtryk i skråninger 

12. Dæmninger, Carsten S. Sørensen, AAU/Cowi 

I dette kapitel vil følgende emner bliver berørt: 

Sætninger 
 initial-, konsoliderings- og krybningssætninger 
Model for styrketilvækst 
Stabilitet 
Forstærkningsforslag 
 

13. Afsluttende bemærkninger 

Afslutningsvis kom der følgende bemærkninger: 

Formål og målgruppe for bog skal defineres klart 

Internationalt aspekt (tro med EC7) 

Udstikke evt. linier for også detaljeringsgrad (antal sider pr. afsnit). 

Det blev præciseret at målgruppen for bogen er normbrugeren. 
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