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Geoteknik og havneudvikling er væsentligt for ud-
bygningen og moderniseringen af infrastrukturen i 
Danmark og er blandt kerneydelserne, som vi i  
Sweco Danmark tilbyder vores kunder. 
Swecos forretningsområde Havne og Geoteknik tilbyder strategisk 
rådgivning samt en bred vifte af professionelle løsninger indenfor geo-
teknik. Fx geoteknisk feltundersøgelse, -rådgivning- og -beregninger, 
parameterfastsættelse, marin geoteknik, byggemodning og areal- 
anvendelse, kalkstabilisering og diverse tilsynsopgaver.

LANDSDÆKKENDE GEOTEKNISK RÅDGIVNING - MED SPÆNDVIDDE
Vi håndterer mange typer af projekter fra store vej- og broprojekter til 
bolig- og erhvervsbyggeri og vindmøllefundamenter on- og offshore. 
Vi tilbyder landsdækkende geoteknisk rådgivning om alt fra vurdering 
af jordbundsforhold til løsningsforslag og gennemførelse. Vi arbejder 
både til lands og til vand, i indland og udland. I de fleste former for 
bygge- og anlægsprojekter indgår geoteknik, hvor jordbundsforhol-
dene beskrives og vurderes og hvor der udarbejdes designgrundlag, 
forslag og funderingsløsninger i samarbejde med projektets parter.
Sweco gennemfører hele den geotekniske projektering fra markun-
dersøgelser til den færdige dimensionering og fagtilsyn. Herved sikres 
en optimal løsningsproces samt et solidt grundlag for optimering og 
budgettering af et projekt. 

TÆT DIALOG - SÅDAN ARBEJDER VI 
Vi ved, at de bedste funderinger skabes sammen med de menne-
sker og organisationer, som vi arbejder for. Derfor arbejder vi tæt og 

engageret sammen med vores kunder fra start til slut – uanset om 
der er tale om undersøgelser i marken og analyser i laboratoriet eller 
parameterfastsættelse, beregninger og tilsyn.

VI GØR BÆREDYGTIGHED KONKRET
Hos Sweco arbejder vi for en bæredygtig udvikling af vores kyster. 
Til det formål har vi udviklet et evalueringsværktøj til Bæredygtig 
Infrastruktur, ”EBI”, som vi bruger i projekterings- og designfasen. 
Værktøjet viser hvordan vi kan reducere CO2 belastningen i et projekt, 
og hvilke økonomiske omkostninger der er forbundet med at opnå re-
duktionen. Samtidig indgår vurderinger af indvirkning på biodiversitet, 
genanvendelighed og trafikgener i vores evaluering.  

VELLYKKEDE BYGGERIER STARTER MED ET  
BÆREDYGTIGT FUNDAMENT

Klim Vindmøllepark, Nordjylland, 2016

GEOTEKNISKE UNDERSØGELSER OG RÅDGIVNING

“EBI” - eksempel på bæredygtighedsvurdering af tre forskellige løsningsforslag.
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Geotekniske undersøgelser er et væsentligt element 
i ethvert anlægsprojekt for at forebygge skade på 
mennesker og konstruktioner. 

En geoteknisk undersøgelse kan være alt fra en enkelt visuel vurde-
ring af lokaliteten til en detaljeret computergenereret 3D-model af 
jorden ved hjælp af avancerede laboratorieforsøg og boringer. 

Ofte omfatter en geoteknisk undersøgelse en detaljeret undersøgelse 
af jorden for at bestemme jordstyrke, sammensætning, vandindhold 
og andre vigtige jordbundskarakteristika.

Formålet med en geoteknisk undersøgelse er at undersøge jordbun-
den og de geologiske og hydrogeologiske forhold på en ejendom og 
på den baggrund  give anbefalinger og designkriterier for et byggeri 
eller anlægsprojekt. Omfanget af en geoteknisk undersøgelse omfatter 
f.eks. gennemgang af tilgængeligt kortmateriale, gennemførelse af 
en undersøgelse på stedet med boringer, prøveudtagning og målinger 
af styrker i jorden med efterfølgende laboratorieundersøgelser af de 
prøver, der er udtaget i marken. 
 

De indsamlede data analyseres, og der bestemmes geotekniske 
kriterierog parametre for fundamenter, konstruktioner, støttemure 
mv. samt håndtering af grundvand både i byggefasen, samt efter at 
byggeriet er færdigt.
 
I Sweco sammenstiller vi disse informationer i en samlet rapport, hvor 
felt- og laboratorieresultater opsummeres sammen med konklusioner 
og anbefalinger til den mest teknisk egnede konstruktionsløsning.

HVAD ER  
EN GEOTEKNISK UNDERSØGELSE? 

Vores boreformand er i gang med at udføre en geoteknisk boring med borerig på udlagte køreplader i vådområde
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I Sweco udfører vi alle former for traditionelle geo- 
tekniske undersøgelser, såvel som geotekniske  
undersøgelser på flåder

Sweco har udført geotekniske boringer i Danmark siden 1953, og råder 
i dag over 6 borerigge placeret i København, Aarhus, Odense samt i 
Kolding.  Under borearbejdet registreres jordfarver, lugt, egenskaber 
og laggrænser m.m. Samtidig udtager vi prøver af alle relevante jord-
lag til senere bedømmelse og udfører relevante styrkeforsøg ved hhv. 
vingeforsøg eller SPT-forsøg.

CPT-SONDERINGER (CONE PENETRATION TESTS)
Vi har monteret udstyr til CPT og CPTu sondering fra flere af vores 
borerigge. Udstyret består af en CPT Sonde, der nedpresses med 
hydraulisk tryk i jorden. Ved hjælp af forlængerstænger kan sonderin-
gerne føres til stor dybde. Under forsøget registreres spidsmodstan-
den og kappemodstanden samt poretrykket i jordlagene. CPT-forsøg 
anvendes til at bestemme laggrænser, jordklassifikation og styrker.

KERNEBORINGER
Vi tilbyder desuden at udføre kerneboringer i henhold til Dansk Geo-
teknisk Forenings Felthåndbog. Kernebedømmelser foregår på vores 
hovedlaboratorium i Kolding, hvor vi også kan udføre styrkeforsøg. 
Kerneboringer udføres med Geobor S Wireline, og der kan udtages 
intakte kerneprøver i op til 1,5 m længde og 102 mm i diameter.
 

CERTIFICEREDE BRØNDBORERE
Alle Swecos borefolk er certificerede brøndborere efter brøndbore- 
bekendtgørelsen, og Sweco er A-certificeret efter brøndborebekendt-
gørelsen.

KORTLÆG RICISI OG OPTIMÉR  
VÆRDIEN AF DINE INVESTERINGER

Én af vores borerigge løftes fra kaj til flåde ifm. en boreopgave, der skal udgøre grundlag for en senere projektering af Fjordforbindelsen (Kronprinsesse Marys Bro, Frederikssund, 2017).

Vi råder over 6 borerigge: 2 crawlers - 3 lastbiler - 1 traktor-rig 
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I Sweco ser vi fagligheden i det geotekniske labora-
torium som en afgørende kernekompetence, og efter 
endt borearbejde indleverer vi jordprøver til vores 
laboratorium, hvor de bedømmes af vores faguddan-
nede geologer.

Den geotekniske jordartsbedømmelse, klassifikationsforsøg og geo-
tekniske specialforsøg, fx konsolideringsforsøg, er grundlaget for at 
kunne foretage efterfølgende geotekniske vurderinger og beregninger. 

Vi har samlet vores kompetencer på én lokalitet i Kolding, hvor vores 
stærke team af  faguddannede geologer og  laboranter sikrer høje 
faglige standarder.

AVANCEREDE LABORATORIEFORSØG
Når der er tale om de mere avancerede laboratorieforsøg er vi også 
leveringsdygtige i konsolideringsforsøg. Ved større opgaver og i op- 
gaver, der involverer triaksialforsøg på intakte jord- eller kernebore-
prøver løser vi opgaver for eksterne laboratorier.

TÆT DIALOG OG IMØDEKOMMENDE RÅDGIVNING
Sweco har et kundeløfte: ”At være den mest imødekommende
og respekterede rådgiver med anerkendt ekspertise”.
Det betyder, at vi altid tager telefonen når du ringer og altid bliver
taget hånd om.  
”Global ekspertise - lokal tilstedeværelse” - som Europas største 
rådgiver besidder vi erfaring indenfor alle fagdiscipliner.  

Så uanset hvilken problemstilling vores kunder stiller os, kan vi  
løse den.
 
Vi holder dig løbende orienteret under projektets udførelse således 
at vi, hvis der mod forventning skulle opstå uforudsete forhindringer 
sammen kan vælge den løsning, der passer bedst til dine behov og  
din pengepung.

GEOLOGBEDØMMELSER AF HØJESTE KVALITET

Camilla er i gang med at bedømme jordprøver i vores geotekniske laboratorium i Kolding

Når vi arbejder indenfor område hvor det ikke er muligt at få adgang med en borerig,
sender vi Henrik ud for at udføre geoteknisk borearbejde med motordrevent
håndboregrej. 



© Sweco Danmark A/S Sweco Danmark A/S - Ørestads Boulevard 41 - 2300 København S -  Danmark 
+45 7220 7207 -  info@sweco.dk  -  CVR: 48233511 -  EAN: 5790002240485

GEOTEKNIK / GEOTEKNISK RÅDGIVNING

Sweco bruger avanceret software som Plaxis,
Geoslope, Spooks og modelværktøjer som
Microstation, Revit og AutoCAD

Uanset om der er tale om en jernbanekonstruktion, havne eller andre 
former for byggeri- og anlægskonstruktioner, kan vi ved hjælp af 
avanceret software og finite element modellering hjælpe dig med at 

skabe en realistisk model af lige præcis din problemstilling. 
Gennem vores talrige samarbejder med diverse entreprenører har vi 
oparbejdet en gedigen forståelse for forskellen mellem teori og praksis 
og har derigennem et indgående kendskab til modellernes svagheder 
og styrker. På den måde kan vi sikre, at du som kunde for et optimeret 
design uden, at der gås på kompromis med de gældende normer og 
standarder.

FÅ EN KOMPLET DIGITAL LØSNING 

3D model fra Thomas B. Thriges Gade, Odense, 2016

Modellering i Plaxis for jernbanekonstruktioner (venstre kolonne), for havnekonstruktioner (midterste kolonne) og for kælderkonstruktioner (højre kolonne).
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Sweco har mange års erfaring som bygherrerådgiver 
på adskillige store og små projekter.

BYGHERRERÅDGIVNING
Som bygherrerådgiver har vi fokus på at tilpasse vores ydelser til den 
enkelte bygherres ønsker. Vi besidder alle kompetencer inden for 
rådgivning i bygge- og anlægsbranchen og kan derfor varetage rollen 
med én dedikeret medarbejder

Som bygherrerådgiver ønsker vi at tilføre projektet mest muligt værdi 
for alle involverede og vi sætter os grundigt ind i projektet. Vi sikrer, at 
der er en fælles forståelse for projektets succesfaktorer og eksekverer 
efterfølgende i henhold til projektets stadie. 

Sweco har været bygherrerådgiver for bl.a. Banedanmark, Energinet, 
Vejdirektoratet, ejendomsudviklere samt store og mellemstore havne. 
Vi besidder bredden til at dække alle typer af projekter og dybden til at 
håndtere selv de mest komplekse sager. 

Vores lokale tilstedeværelse på tværs af landet gør os desuden i stand 
til at levere international viden i lokalt format.

GEOTEKNISK FAGTILSYN OG MONITORERING
Det geotekniske tilsyn skal sikre at forudsætningerne fra forundersø-
gelserne, laboratoriearbejderne, og de geotekniske beregninger  
er opfyldt.
Sweco udfører alle former for tilsyn og monitorering, fx udgravnings- 

kontrol, komprimeringskontrol, kontrol af rammede pæle, PDA målin-
ger, integritetsmålinger på pæle, kontrol af kalkstabiliseret ler, samt 
monitorering af sætningsforløb, grundvandssænkning og reinfiltrering.

MED OS ER DET PERSONLIGT

Vores arbejde udføres altid i tæt dialog med dig.

BLOX, København , 2017 

 

IFM. GEOTEKNISK FAGTILSYN  
OG MONITORERING
udfører vi tilsynsopgaver i 
forbindelse med kontrol af: 

- fundamenter
- havne
- bane
- ledninger
- veje
- pladser
- broer
- tunneler
- indbygning af råjord og gruspude
- byggegruber
- rammede og borede pæle
- vindmøllefundamenter


