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UGLER I MOSEN 
 

v/ Torben Balstrup (oldsag ved GEO, tidl. Geoteknisk 
Institut). Resumé. 

 
 
Foredragsholderen indledte med en præsentation af 76-årige Bamse (engelsk), som 

sørgede for at holde liv i julelyset, og harcelede over de unges angst for lange ord i en SMS - 
tid, f.eks. GEO i stedet for Geoteknisk Institut, COWI for Ostenfeld & Jønsson,  RAMBOL 
for Rambøll & Hannemann, o.s.v., navne som udtrykte funktioner og rigtige mennesker 
(Ingeniører). 

 
Mosen henviser til det 15 m dybe, gytjefyldte dalstrøg Svanedammen vest  for 

Knudshoved. Her passerer den projekterede jernbanelinie fra Storebæltsbroen den 75 m brede 
moseaflejring. Det udbudte projekt, som var baseret på et dækkende antal geotekniske 
boringer udført Statsbanernes geotekniske afdeling, omfattede en afgravning af de øverste 7 m 
af mosen, med en efterfølgende opfyldning med sand i overhøjde for acceleration af 
sætningerne. Som et alternativ blev der fra et hollandsk firma tilbudt en løsning, hvor der 
etableres vertikale dræn med en indbyrdes afstand på 1,5 m ført gennem gytjelaget i 
anlægsområdet. Projektet refererede til hollandske erfaringer om opfyldningstakt og –højder, 
tidsforløb og afdræning. 

 
Geoteknisk Institut blev af bygherren anmodet om at vurdere projektet. Dette skete 

på grundlag af de foreliggende boringer med vingeforsøg og klassifikationsforsøg. Der forelå 
ingen konsoliderings- eller triaxialforsøg. Vurderingen blev derfor gennemført på grundlag af 
Instituttets generelle erfaringsværdier og enkelte registrerede fuldskala observationer fra 
anlæg her i landet. Projektet kunne anbefales. 

 
Projektet blev gennemført efter entreprenørens retningslinier. Bygherren etablerede  

sætningsmålere i hele det berørte område. Efter en indledningsvis udlægning af et 1 m sandlag 
i december 1988 blev vertikaldrænene etableret mellem det øvre lag sandfyld og et 
underliggende naturligt sandlag over morænen. Opfyldningen gennemførtes i lag på ½ m per 
uge under sætningskontrol, poretrykmålinger i 3 punkter i gytjen samt målinger af vertikal- og 
horisontalbevægelsen af mosens overflade i to linier foran opfyldningens fod. 

 
Arbejdet forløb planmæssigt og kontrol af sætningerne, horisontalbevægelser / 

opskydning ved skræntfoden samt poretrykudviklingen viste i alt væsentligt det forventede 
forløb. Ultimo Maj 1989 var opfyldningen til de planlagte 8 m gennemført. Deformations- og 
poretrykmålingerne fortsatte resten af året, hvor det blev besluttet at øge opfyldningen i 
sporområdet med 4,5 m for yderligere reduktion af de fremtidige sætninger og krybninger. De 
første 3 m  blev gennemført med den tidligere takt på ½ m per uge; men de sidste 1,5 m blev 
udlagt på 3 dage (for at afslutte arbejdet inden påske, april 1990), hvilket medførte et skred i 
den forreste del af opfyldningen. Skredet blev først konstateret efter påske 

 



Målingerne blev fortsat til udgangen af 1990. På dette grundlag indsendte Torben 
Balstrup en artikel til den 13. Internationale Kongres i New Delhi, 1994. Projektet er omtalt i 
Volume 2 pag.775: "Vertical Drains in Marine Gytja. Development of Settlements", hvor 
forudsætninger, resultater og vurderinger er beskrevet (Opfyldning, sætninger, pauser, brud, 
m.m.). 

 
Bygherren gennemfører fortsat detaljerede sætningsmålinger. Der gennemføres en 

partiel afgravning af forbenlastningen udenfor sporarealet medio 1991, hvilket kun medfører 
en moderat hævning.  

 
I 1994 vælger Pernille Christensen og Lærke A. R. Ritsmer deres eksamensprojekt 

ved Instituttet for Geologi og Geoteknik, DTU : "Dæmning på blød bund. Svanedammen, 
Nyborg. Juni 1994". 

 
Bygherren supplerer med nye boringer, der giver nye oplysninger om gytjens 

forskydningsstyrke og muliggør udførelse af laboratorieforsøg. På dette nye grundlag 
gennemføres en meget omfattende evaluering af hele sagsforløbet, der omfatter tolkning af de 
laboratoriebestemte deformationsegenskaber, styrkeudviklingen i gytjen og 
stabilitetsforholdene. Alt i alt et meget omfattende og gennemarbejdet forsøg på at forstå og 
beskrive det veldokumenterede hændelsesforløb. 

 
Men som med al geoteknik er der også her  UGLER I MOSEN. 
 
Og det på trods af at vi ifølge foredragsholderens gennemgang af vor historie  har 

beskæftiget os med moseaflejringer gennem mere end 5000 år. Som dokumentation blev der 
forevist en stor serie billeder af vore forfædre, der igennem årtusinder har ligget i vore mose 
og studeret forholdene og udviklingen på nærmeste hold. Flere af vore forfædre, hvoraf 
mange var nydelige damer i smukke gevandter, var faktisk udsyret med anvendelige 
geotekniske redskaber, der kunne minde om dem vi stadig bruger. Hverken Sverige eller 
Norge har så mange oldgamle moseforskere, som vi har her i landet. 

 
Men tilbage til nutiden. Pernille og Lærke sluttede deres projekt med en forudsigelse 

om de fremtidige sætninger i Svanedammen fra 1994 til 2054, jfr. Figur 22.2. Sætninger som 
funktion af tiden i år. Heldigvis fortsatte bygherren at måle frem til ult. 1996  og igen fra 
primo 2000. Foredragsholderen har med taknemmelighed modtaget resultaterne af disse 
målinger fra Berit Carlson, Banestyrelsen, der stadig følger udviklingen. Og se så resultatet på 
vedlagte bilag. 

 
Det er bare helt i top ! Og yderligere helt fantastisk !  Pernille og Lærke 

forudsagde sætninger på knapt 400 mm i perioden 1994 til 2003. Berits målinger viser 
knapt 400 mm. 

 
Kan geoteknik være skønnere ?   
 

Vedlagt:: Figur m sætninger 
 
 

Referent:  Hans Denver   (v. manus fra TB)  2003-07-11



 
 


