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DANSK GEOTEKNISK FORENING 
DANISH GEOTECHNICAL SOCIETY 
 
  

 
Møde 5. Efteråret 2011 

 
Torsdag den 22. september 2011, kl. 17.00 – 21.00  

 
Aalborg Universitet, Sohngårdsholmsvej 57, 9000 Aalborg 

 
Forskning og udvikling af geoteknik i Danmark 

 
 
Program:  
 
17.00 - 17.05 Velkomst v/ Lotte Thøgersen, VIA 
 
17.05 - 17.30 Præsentation af den geotekniske faggruppe på AAU 
 Organisering, forskningsområder, samarbejdspartnere og undervisning 
 v/ Lars Bo Ibsen, AAU 
 
17.30 - 17.50  Hvordan skaffer vi pengene?  
 Kan virksomhederne få del i midler til forskning og innovation?  
 Hvordan kan AAU bidrage og hjælpe? 
 v/ Nina Værum (Funding Coordinator), AAU 
 
17.50 - 18.10 UFO (Universal Foundation), eksempel på virksomhedssamarbejde 
 v/ Søren A. Nielsen, UFO 
 
18.10 - 19.10  Middag 
 
19.10 - 19.30 Probabilistic design, afgangsprojekt sommer 2011 
 v/ Sarah Skovgård Andersen, Grontmij 
 
19.30 - 19.50 Initialstivheden af p-y kurver for pæle i sand, Ph.D. projekt 
 (se nærmere beskrivelse af indlæg, næste side) 
 v/ Søren Peder Hyldahl Sørensen, AAU 
 
19.50 - 20.00 Vi går i laboratoriet, hvor der vil være kaffe og kage 
 
20.00 - 20.55 Åbent laboratorium, 5 - 6 stande 
 Eksempler på Ph.D. projekter, forskning og udstyr 
 (se nærmere beskrivelse af konkrete Ph.D- og forskningsprojekter, næste side) 
 v/ AAU 
 
20.55 - 21.00 Afslutning og afrunding v/ Lotte Thøgersen, VIA 
 
 
Tilmelding via foreningens hjemmeside www.danskgeotekniskforening.dk eller sekretariatet 
senest onsdag d. 14. september 2011. Deltagerafgift kr. 375 (dog kr. 150 for pensionister og 
studerende) incl. moms. 
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UDDYBNING AF INDLÆG 
 
Initialstivheden af p-y kurver for pæle i sand  
v/ Søren Peder Hyldahl Sørensen, AAU 
Resultater fra et numerisk studie af parametrene, der influerer på initialstivheden af p-y kurverne for 
pæle i sand, vil blive præsenteret. I parameterstudiet er bl.a. bøjningsstivheden af pælen, pælediame-
teren, angrebshøjden, jordens elasticitetsmodul og friktionsvinklen varieret. Et nyt udtryk for initialstiv-
heden af p-y kurver for pæle i sand foreslås på baggrund af det numeriske parameterstudie.  
  
 
 
LABORATORIEAKTIVITETER 
 
Danske tertiære leraflejringer  
v/ Gitte Lyng Grønbech, AAU 
Det høje plasticitetsindeks medfører bl.a. uens resultater mellem flydegrænsen ved den traditionelle 
Casagrande metode og Faldkeglen, som er at foretrække ifølge Eurocode. Desuden udgør bestem-
melsen af styrke- og deformationsparametre en udfordring, da bl.a. sprækker i leret og krybning kan 
have en betydelig indflydelse på forsøgsresultater.  
 
Instabilitet under installation af bøttefundamenter for havvindmøller på dybt vand  
v/ Søren Madsen, AAU 
Bøttefundamentet er udformet som en tyndvægget skalkonstruktion i stål. Når vanddybden øges, må 
bøttediameteren også øges for at kunne optage de større kræfter på konstruktionen. Dette øger 
forholdet mellem bøttediameteren og vægtykkelsen, hvilket giver en meget slank konstruktion. 
Instabilitet under installationen er derfor et vigtigt emne, som her undersøges numerisk. 
 
Langtidseffekt for cyklist belastede pæle 
v/ Hanne Ravn Roesen, AAU 
Der fortælles om igangværende forsøg af cyklisk belastede pæle i sand. Forsøgene udføres med et 
overlejringstryk, hvormed de effektive spændinger i sandet øges. Hermed formindskes usikkerhederne 
i forbindelse med materialeparametrene markant. 
 
Horisontalt belastede pæle 
v/  Søren Peder Hyldal Sørensen, AAU 
Der fortælles om igangværende forsøg på horisontalt belastede pæle i tryktanken. Ved at teste 
pælene i tryktank er det muligt at øge de effektive spændinger i jorden. For at gøre dette er der 
placeret en gummimembran oven på sandet, hvormed et øget lufttryk virker som et q-led. 
 
Stabilitet af ødelagt grout-samling på Siri platform 
v/ Kristina Thomassen, AAU 
Projektet går ud på at finde en midlertidig løsning til stabilisering af ødelagt grout-samling mellem den 
sydlige ben og vandtank på Siri platformen. I stedet for efterfyldning med beton testes forskellige 
sandmaterialer.  
 
Fysisk forståelse for silts egenskaber 
v/ Rikke Poulsen, AAU 
Formålet med projektet er at opnå en overordnet fysisk forståelse for silts egenskaber og virkemåde, 
hvorfor der udføres adskillige felt- og laboratorieforsøg på silt. Der fortælles om de udførte og 
planlagte feltarbejder og laboratorieforsøg   
 
 

 

 


