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• Lidt om projektet 

• De geotekniske forhold 

• Hvordan lasten føres fra 
konstruktion til jord 

• Svelning 



Lidt om projektet 

• Bygningen kommer til at rumme 
38.000 m2 fordelt på 8 etager 

• Parkeringskælder i to niveauer 
• Navitas kommer b.la. til at huse 

Aarhus Ingeniørhøjskole og Aarhus 
marskinmesterskole. 

• I alt kommer der til at gå mere end 
2000 studerende  

• Projektet er en totalentreprise med 
en entreprisesum på ca. 720 mio. 

 

• Bygherren er Aarhus kommune hvor 
Rambøll er bygherrerådgiver 

 

• Selve ”entreprenørteamet” består af 
• Alectia 
• Pihl 
• Kjaer & Richter A/S 
• Christensen & Co arkitekter A/S 
• Marianne Levinsen Landskab 

 
 



Lokation 



De geotekniske forhold 



Tryk-pælerækker 
(betonpæle) 

Træk-pælerækker 
(stålpæle) 

Last fra konstruktion til jord 



Svelleberegning 

• I forbindelse med afgravning opstår der et poreundertryk i 
leret (svelletryk) som over tid vil udlignes ved vandopsugning 

• Svelletrykket kan antages at være lig med vægten af det 
afgravet jord (in-situ spændingen før afgravningen).  

1. Den samlede overflademodstand der kan overføres til pælen 
gennem svellezonen og de ovenfor liggende lag 

2. Svelletrykket fra aflastningen fordeles ud på de enkelte 
nabopæle, således at trækket i pælen bliver proportionalt 
med afstanden til nabopælene 

Det maksimale svelletræk som udløses i den enkelte 
pæl bestemme i SLS som mindste værdi af følgende: 



Svelleberegning 

• Svelletrykket vurderes i en tidsperiode på 50 år 
• Dette giver en nedtrægningsdybde på 6 m i leren 
• Aflastningsspænding hhv. øvre og nedre kælder er ca. 60 kPa og 90 kPa   

  Kriterium 1 

[kN] 

Kriterium 2 

[kN] 

Nordhavnsgade øvre kælder  2884 1674 

Nordhavnsgade nedre kælder 2847 1631 

Nordkaj øvre kælder 2477 1674 

Nordkaj nedre kælder 2438 1631 

  Pælelængde 

[m] 

Nordhavnsgade øvre kælder  25,3 

Nordhavnsgade nedre kælder 23,2 

Nordkaj øvre kælder 24,0 

Nordkaj nedre kælder 28,1 

Stålpæle HP360x109 pr. 3 m 

Nødvendige pælelængder 
mellem 23.2 og 28.1 m 



Svelleberegning 

• Svelningen vurderes i en tidperiode på t=50år 

For søvindmerglen ved aflastning er der på baggrund af 
laboratorieforsøg bestemt følgende parametre: 
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• På baggrund af Q og ck kan tøjningen og konsolideringsmodulet i de 
enkelte lag i leren bestemmes ud fra følgende formler:   

Dekadehældning Q = 3,5 % 
Konsolideringskoefficient  ck=5,0E10-9 m2/s 

Tøjning 

Konsolideringsmodul 



Svelleberegning i plaxis 
(Indledende beregninger) 

Over side ler -12,5 

s’a=90 kPa  Poreundertryk 90 kPa 



Svelleberegning i plaxis 
(Indledende beregninger) 

Over side ler -12,5 

6
 m

 



Svelleberegning i plaxis 
(Indledende beregninger) 

Over side ler -12,5 

6
 m

 



Svelleberegning i Plaxis 
(Dyb kælder) 



Svelleberegning i Plaxis 
(Dyb kælder) 



Svelleberegning i Plaxis 
(Dyb kælder) 



Svelleberegning i Plaxis 
(Dyb kælder) 

  Svellekraft trækpæl, Fsvel 

[kN] 

Nordhavnsgade øvre niv. 1020 

Nordhavnsgade nedre niv. 1128 

Nordkaj øvre niv.  949 

Nordkaj nedre niv.  1143 

  Kriterium 2 

[kN] 

Nordhavnsgade øvre kælder  1674 

Nordhavnsgade nedre kælder 1631 

Nordkaj øvre kælder 1674 

Nordkaj nedre kælder 1631 

  Pælelængde 

[m] 

Nordhavnsgade øvre kælder  25,3 

Nordhavnsgade nedre kælder 23,2 

Nordkaj øvre kælder 24,0 

Nordkaj nedre kælder 28,1 

  Pælelængde 

[m] 

Nordhavnsgade øvre kælder  22,8 

Nordhavnsgade nedre kælder 21,2 

Nordkaj øvre kælder 24,5 

Nordkaj nedre kælder 23,9 

• Svellekraft i pæl reduceret mellem 30 og 40 %  
• Pælelængder reduceret mellem 2,0 og 3,6 m 

Konventionel beregning FEM beregning 







Tak for opmærksomheden 


