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Ordet är fritt

Vad tycker du – stämmer följande bild av SGF?
”Det är en klubb för inbördes beundran, där
man varken orkar eller hinner engagera sig i
något utanför Sveriges gränser. En klubb som
ibland fastnar i sina egna viktiga frågor men inte
har förmågan att förmedla betydelsen av
frågorna utanför klubben. En klubb som de
affärsmässiga företagen känner en viss
tveksamhet till och därför inte satsar på.”
Nej, bilden stämmer inte, om du frågar mig. Jag
upplever SGF som en öppen förening som
sprider geoteknikens och miljögeoteknikens
betydelse såväl inom som utanför Sverige. Men
det kanske finns ett uns av sanning och för att nå
hela vägen behöver vi fler engagerade.
Varför engagerar sig inte ännu fler? Är det den
höga arbetsbelastningen eller är det för att
möjligheterna och nyttan känns diffus? Eller är
det för att engagemang inte är meriterande för
karriären eller löneutvecklingen? Vilken är
orsaken enligt dig?
SGF behöver fler engagerade, för att bättre
kunna synas och höras nationellt och
internationellt. Varför inte ta en stund i
hängmattan under sommar och fundera på om
du är en av de som vill engagera dig? Tips om
hur hittar du i detta nyhetsbrev.
Ha en riktigt skön sommar!
Gunilla Franzén
Ordförande SGF

Svenska Geotekniska Föreningen
c/o Arokad 417 57 GÖTEBORG

Tel:
Internet:

Aktuellt från SGF
SGFs kurskatalog 2016

Nu påbörjar SGF en översyn av sitt kursutbud.
Tanken är att utifrån branschens gemensamma
kompetensmatris identifiera vilka nya kurser
som behövs, vilka kurser som behöver
omarbetas/tas bort och vilka som redan idag
bidrar till målet, att tillsammans med övriga
branschen, skapa en komplett kurskatalog som
omfattar alla kompetensmatrisens delområden.
Detta så att DU kan gå kurser och komplettera
med praktisk erfarenhet för att skapa dig din
geotekniska profil. Samtidigt kommer SGF
fundera på hur kurserna ska utformas (internat,
e-learning, föreläsning) och hur SGFs utbud bäst
kompletterar de kurser som högskolan och
Pålkommissionen/Svensk Grundläggning ger.
Vid SGFs planeringsdagar i november kommer
ett förslag att diskuteras, så att nya kurser kan
utvecklas under 2015 och den nya kurskatalogen
lanseras 2016. Har du synpunkter på
kurskatalogen? Hör av dig - info@sgf.net
Ta chansen – engagera dig!

Hur öppnar vi SGF för fler engagerade? Ett
första steg är att informera om möjligheterna
t.ex. inom kommittéarbetet. I kommande
Nyhetsbrev kommer kommittéernas arbete att
presenteras. Tycker du deras ämne verkar
intressant? Ta kontakt med kommitténs
ordförande, kanske behövs just din insats. ”Ingen
kan allt men alla kan något”, detta gäller även
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inom SGF. Ett misstag vi ofta gör är att vi låter
den svenska ”jantelagen” gälla, dvs. vad jag
tycker/gör spelar ingen roll. Men där har du fel!
Du påverkar utvecklingen mer än du tror och
skapar dig ett suveränt nätverk genom ett
engagemang i SGF. Det kan vara aktiv
medverkan i en kommitté eller lokalavdelning,
eller att du ha en åsikt vid seminarier, i enkäter
och på LinkedIn.
SGFs markvibrationskommitté (Markvib)

Markvibrationer är ett växande problem då ökat
byggande och trafik från väg och järnväg
påverkar människor och anläggningar i allt mer
tätbefolkade områden samtidigt som människor
blir allt mer medvetna om sin miljö. Detta ställer
större krav på geotekniker för att kunna ta fram
”smarta” och lämpliga lösningar som är både
miljövänliga och ekonomiskt genomförbara.
SGF:s markvibrationskommitté har som
målsättning att förbättra geoteknikers kunskap
om jorddynamiska frågor och förståelse av dess
betydelse vid lösning av geotekniska problem.
Kommittén har också som syfte att medverka
och påverka utvecklingen av standarder,
anvisningar och riktlinjer med anknytning till
markvibrationer. För att öka kunskapen om
markvibrationer och skapa ett forum för
kunskaps- och erfarenhetsutbyte i Norden har
kommittéen sedan 2006 årligen ordnat kurser
och konferenser. Markvibrationsdagen är numera
en nordisk konferens som anordnas vartannat år.
I höst är det dags för den andra nordiska
markvibrationsdagen, i Ålborg, Danmark.
SGF:s markvibrationskommitté har även tagit
fram en informationsskrift om markvibrationer
som uppdateras och utökas. Skriften ger en första
introduktion rörande markvibrationer och är en
källa för var man kan hitta mer detaljerade
beskrivningar.
Missade du webbinarierna? Vad tyckte du?

Under våren har RISK-kommittéen genomfört
flera uppskattade webbinarier, där allt från
riskhantering, konsekvenser till osäkerheter har
behandlats. Missade du att delta? Nu kan du
välja att se webbinarierna när det passar dig. De
första två webbinarierna finns tillgängliga på
hemsidan och övriga kommer inom kort. Har du
deltagit i webbinarierna? Missa då inte
möjligheten att tycka till i den enkät som
kommer att skickas ut till alla SGFare inom de
närmaste dagarna.
Svenska Geotekniska Föreningen
c/o Arokad 417 57 GÖTEBORG

Tel:
Internet:

Hemsida – Kunskapsbanken

Sid 2

I kunskapsbanken hittar du SGFs rapporter,
IEG:s tillämpningsdokument, SGFs notat,
SGF/BGS beteckningsblad, Carbon footprint,
metodblad, dokumentation från seminarier och
workshops samt lista över standarder. Saknar du
något? Hör av dig till info@sgf.net
Laboratorieförsök – är du nöjd?

Denna rubrik hade den enkät som SGF
laboratoriekommitté skickade ut tidigare i vår.
Nyfiken på resultatet? Läs mer på SGFs hemsida
men vi kan redan nu avslöja att 77% av de
svarande anser att resultaten de får stämmer med
det de förväntar sig.
SGF standarders kurser – sista chansen

Den första IEG kursen hölls 2008 med
målsättningen att erbjuda anpassade kurser, som
skulle skapa förutsättningar för att Eurokoden
skulle bli ett användbart verktyg. 2014 är inte
längre Eurokod en nyhet utan något som flertalet
av oss dagligen arbetar med på ett eller annat
sätt. Det är därför precis som omnämnts tidigare
i detta nyhetsbrev, dags att fundera över hur
framtidens kurser bäst ser ut.
Under hösten planeras därför en sista omgång av
kurserna i sin nuvarande form och vi hoppas
kunna erbjuda nya kurser under 2015/2016. Men
du som ännu inte gått kurserna och vill gå missa inte att anmäla dig till; Grunder (aug/sept),
Pålar
(sept/oktober),
Stödkonstruktioner
(sept/okt), Plattor (nov) samt fält/lab (nov).
Slänter/bankar ges om tillräcklig många önskar
detta. Först till kvarn gäller. Efter hösten
kommer kurserna endast att ges på direkt
begäran från er medlemmar eller som
företagskurser.
SGF-projekt: Åtgärdsportalen

Det pågår många nya projekt i SGF, ett är
Åtgärdsportalen som drivs av SGFs miljögeoteknikkommitté. Utvecklingen av nya åtgärdstekniker för förorenade områden går snabbt. Nya
projekt genomförs och mer kunskap erhålls. Men
var finner man den senaste kunskapen och
aktuell information om nya åtgärdstekniker? Hur
vet man vilka metoder som fungerar på svenska
jordar och klimatförhållanden? Syftet med
projektet är att genom ökad kunskap stimulera
intresset för andra åtgärdstekniker än konventionella gräv- och schaktmetoder. SGFs
förhoppning är att Åtgärdsportalen på sikt ska
bidra till ökad hållbarhet och teknikutveckling i
det svenska efterbehandlingsarbetet.
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SGF Öst – BGS utflykt Stockholmsbriggen

BGS bjuder tillsammans med SGF Öst in till en
eftermiddagssegling med Stockholmsbriggen
över Sveriges ”värsta” förkastning, den 5 juni.
Stockholms ström har aldrig tidigare passerats
med en bergtunnel. I dag planeras sex projekt där
man ska passera den kraftiga svaghetszonen på
stora djup. Utflykten var tidigt fullbokad, men
om intresse finns kanske ytterligare tillfällen kan
arrangeras till hösten.
SGFs branschdag – geotekniska laboratorier

En mycket uppskattad Branschdag för
laboratorier genomfördes hos SGI i Linköping
den 15 maj. Branschdagen lockade deltagare från
flera svenska geotekniska laboratorier; Ramböll i
Göteborg, MRM i Luleå, Sweco Geolab i
Stockholm, Tyréns i Malmö/Helsingborg, BGB i
Skövde, Chalmers i Göteborg, WSP i Göteborg
och Bohusgeo i Uddevalla.

Schemat var fullspäckat med diskussions- och
informations-punkter bland annat om:
− Standardiseringsarbetet i Europa och i
Sverige. Hur vi i branschen bör arbeta med
remisshantering m m
− Försöksrapporter – krav i eurokoderna och
IEGs TD, hur beställare önskar, hur vi på
laboratorierna kan/bör arbeta
− Fallkonförsöket
och
utvärdering
av
hållfastheter vid övergången från 100g- till
400g-konen där det råder en del osäkerheter
− Många andra mindre diskussionspunkter
hanns även med, t ex bristen på tuber och
lock,
tjälfarlighet
för
finsand
och
stabiliserade
massor,
utbildning
för
laboratoriepersonal och mycket mer
SGF Väst – midsommarföreläsning

Traditionsenlig midsommarföreläsning hålls i
Göteborg den 17 juni och temat är ”Marieholmsförbindelsen ur ett entreprenörs-perspektiv”. Läs
mer och anmäl dig.
SGF Nord – Vårseminarium

Temat för vårseminariet i Umeå den 4 juni är
”Effektivisering, Skumglas som lättfyllning och
totalentreprenader”. Läs mer och anmäl dig på
SGF:s hemsida.
Svenska Geotekniska Föreningen
c/o Arokad 417 57 GÖTEBORG
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SGF Syd - Open
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Är du SGFare och gillar golf? Missa inte SGF
Syds årliga golftävling på Bosjökloster den 6
juni Golfbana. Anmälan sker via hemsidan.

Erfarenhetsåterföring

Under denna rubrik presenterar vi normalt sätt
erfarenheter från projekt, kluriga lösningar och
när det inte gick som planerat. Men denna gång
delar vi med oss av ett klipp från östkusten i
USA. Hur bra är vi på att ta hänsyn till de
geotekniska förutsättningarna i planeringen av
nya bostadsområden? Skulle samma sak kunna
hända i Sverige?

Nytt från Branschen
Fältgeoteknik omfattas inte av BAS-U

Det har förekommit rykten om att BAS-U har
utökats och numera även omfattar geoteknik,
dvs. att geotekniska fältundersökningar ska
likställas med entreprenadutrustning med
personal. En kontroll med arbetsmiljöverket
visar att detta inte är korrekt. BAS-U har inte
utökats utan startar när byggarbetsplatsen
etableras. Den enda gången fältgeoteknik kan
omfattas av BAS-U är när undersökningarna
kräver så stora provgropar att byggarbetsplatsen
kan anses etablerad, eller om det handlar om
kompletterande geotekniska undersökningar
inom en befintlig arbetsplats där det pågår
byggnads- eller anläggningsarbete.
Eurokod EN 1997-1 systematisk översyn

För närvarande pågår en systematisk översyn av
EN 1997-1. Har du synpunkter på paragrafer
som ställer till det? Några paragrafer som ger
oekonomiska konstruktioner? Saknas det något?
Nu har vi från Sverige möjlighet att påverka, så
lämna dina synpunkter senast den 20 augusti. På
www.knutpunktgeo.se finns mer information.
Parallellt med den systematiska översynen av EN
1997 pågår arbetet med att ta fram nästa
generation Eurokod. Mer information om det
arbetet kommer i kommande nyhetsbrev.

Universitet och högskola
Ny doktor och ny licentiat

Vid LTU har Saleh Zakaria försvarat sin
doktorsavhandling om användning, design och
underhåll av små dammar. Johan Spross (KTH)
försvarat sin licentiateavhandling ”A Critical
Review of the Observational Method”. Grattis
Saleh och Johan!
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Kommande lic- och exjobbs-presentationer

Vid Luleå presenterar Jens Johansson den 13
juni sin licentiatuppsats om släntstabilitet i
samband med snabba vattenståndsvariationer.
Den 16 juni presenterar Mikael Lumetzberger sitt
exjobb vid LTH om Kv Färgaren i Kristianstad.
Arbetet
omfattar
DCIP
(resistivitet-IP)
undersökning i 2D och 3D. Riaz Bahnbhro,
LTU, presentera sin licentiat den 17 september,
som behandlar laboratorietestning (främst triax)
av anrikningssand från gruvor i Sverige.
Artiklar

Det har producerats många artiklar på våra
högskolor och i nästa Nyhetsbrev hoppas vi
kunna ge referenser till flera av dessa artiklar.
Två smakprov: “Extended multivariate approach
for uncertainty reduction in the assessment of
undrained shear strength in clays” av Müller,
Larsson och Spross samt “Comparing column
penetration and total-sounding data for limecement columns” av Bergman och Larsson.
Doktorandkurser och andra kurser

I Luleå så startar man så här i sommartider en
doktorandkurs om tjälgeoteknik som fortsätter i
höst. Först till kvarn gäller för intresserade. Är
du nyfiken på Design, drift och underhåll av
gruvdammar, så bör du inte missa hösten kurs
som LTU genomför i samverkan med SveMin.
Kursen omfattar 2 tillfällen à 3 dagar. Del 1 i
Gällivare i september. Mer info.
Nya forskare och forskarstuderande

En ny lektor som ska fokusera på vatten i jord,
främst i samband med dammar kommer att
anställas i Luleå. Dr Jean-Philippe Gras från
Montpelier i Frankrike finns på Chalmers som
Marie Curie Post-Doc sedan 1 april. Under två år
kommer han fokusera på att validera den
avancerade krypmodellen som utvecklats på
Chalmers (Karstunen & Olsson). Under maj-juli
finns även Dr N. Sivasithamparam, NGI, på
Chalmers. Han forskning behandlar modellering
av cykliskt beteende hos lös sensitiv lera.
Nytt patent

I Luleå har man fått ett patent beviljat som rör
hur man kan justera vattenkvoten i leror så att
resultatet blir fullständigt homogent vatteninnehåll och ingen klumpbildning. Ett patent
som har stor praktisk betydelse då vatten ska
blandas in i t.ex. bentoniter så att vattnet blir
jämnt fördelat. Hur har man lyckats? Det handlar
om nanoteknik….
Svenska Geotekniska Föreningen
c/o Arokad 417 57 GÖTEBORG
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Internet:

Internationellt

Sid 4

Rapport från DFI-konferens i Stockholm

Den 21 till 23 maj samlades 300 deltagare i
Stockholm för att delta DFI/EFFC konferensen i
Stockholm med temat ”Global Perspective on
Sustainable Execution of Deep Foundation
Works”. En lyckad konferens där intressanta
föredrag blandades med mingel i utställningen,
studiebesök i Söderströmstunnelen och nätverksbyggande. Bland de nya greppen på konferensen
kan ”filmtajm” och postersession i form av
bildspel omnämnas.
Några citat från dagarna ” Testing of piles is an
art, not a science”, “You can use any standard
for design, if the installation is poorly performed
it will not work anyway”, "Mixing is like making
a cake just add an extra egg"
SGF ska synas mer internationellt, så därför togs
tillfället när vi nu kunde visa upp SGF på
hemmaplan. Montern besöktes men smågodis
verkar endast vi svenskar förstå visten med.
Tillsammans gav SGF, Greg Poehlers
framträdande vid banketten och den avslutande
heritage lecture, de internationella deltagarna en
reviderad bild av de stela svenskarna.
Svenska representanter på NUMGE 2014

Vi har två deltagare från Sverige som presenterar
en artikel på NUMGE 2014 18-20 juni i Delft,
Nederländerna (8th European Conference on
Numerical
Methods
in
Geotechnical
Engineering). Simon Dawd, Atkins, och Rasmus
Trygg, Norconsult, presenterar en artikel som
baseras på deras exjobb som fick SGF-pris bästa
examensarbete 2013. Titeln är ”FE analyses of
horizontal deformations due to excavation
processes in Gothenburg clay” och skrevs
tillsammans med Minna Karstunen, Chalmers.
Deep Mixing konferens 2015

Det finns många internationella konferenser där
vi borde medverka och lyfta fram svenska
erfarenheter. Ett exempel är konferensen om i
Deep mixing i San Fransisco 2-6 juni 2015. Har
du erfarenheter att bidra med? Sista dag för
abstrakt är 14 juli i år.
ISSMGE TC – medlem per korrespondens!

Visste du att det finns möjlighet för SGF att
anmäla flera svenskar som medlemmar i
ISSMGEs tekniska kommittéer. I varje TC får
SGF har två ordinarie medlemmar med rösträtt
och övriga kan vara så kalla medlemmar per
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korrespondens. Det senare innebär att man får all
information och deltar i diskussionen per e-post.
Kanske ett första steg att skapa ditt
internationella nätverk? Intresserad, skicka ett
epost till info@sgf.net. Mer information om de
olika TC:na hittar du på SGF:s hemsida och här
hittar du även våra svenska kontaktpersoner för
respektive kommitté.

Publikationer
SGF publikationer

Sid 5
”Hantering av geotekniska risker i projekt –
krav”. Kort om innehållet - Rapporten ger ett
förslag till en mall för hur riskhantering ska
göras med tillräcklig kvalitet. Syftet med
rapporten kan enkelt uttryckas: Se till att
riskhantering används med förstånd och till rätt
ändamål och på rätt sätt. Även SGFs rapport
2:2014 ” Riskidentifiering - Metoder för att hitta
hot och möjligheter” finns för nedladdning. I
denna rapport hittar du förslag på metoder för
identifiering av risker.

Nya rapporter om Riskhantering

Nu finns SGF:s rapport 1:2014 för nedladdning
från SGFs webshop. Rapporten har titeln

Kommande kurser, seminarier, workshops – läs mer på www.sgf.net
SGF kurser

2014-06-10/12
2014-06-11/12
2014-08-26/28
2014-08-28
2014-09-08
2014-09-10
2014-09-17
2014-09-09/12
2014-09-23/26
2014-10-07
2014-10-8/10
2014-10-16
2014-10-21
2014-11-05
2014-11-21
2014-11-26/27

SGFs Huvudkurs del 3
Certifiering – Allmän kurs
Certifieringskurs ytvatten och sediment
SGF standarder Grunder del 1
SGF standarder Grunder del 2
SGF standarder Stödkonstruktioner del 1
SGF standarder Pålar del 1
Certifieringskurs jord/grundvatten
Miljötekniska markundersökningar
SGF standarder Stödkonstruktioner del 2
SGFs huvudkurs fältgeoteknik del 2 – preliminärt
Utbildningsdag handläggare laboratoriemetoder
SGF standarder Pålar del 2
SGF standarder Plattor
SGF standarder Europastandarder grunder fält och lab
Riskbedömning av förorenade områden

Seminarier och Workshops

2014-06-04
2014-06-05
2014-06-06
2014-06-17
2014-10-20

Studiebesök

2014-10-xx
Konferens

2015-09-13/17
2016-05-25/29

SGF Nord Vårseminarium
SGF Öst och BGS – utflykt med Stockholmsbriggen
SGF Syd Open
SGF Väst midsommarföreläsning
Nordisk Markvibrationsdag

RISK kommittéen planerar studiebesök Slussen – mer info kommer
ECSMGE - Edinburgh
NGM Island

Om Nyhetsbrevet

SGF:s nyhetsbrev ger dig som geotekniker och miljögeotekniker ett axplock av nyheter som på ett eller annat sätt berör ditt
arbete. I varje nyhetsbrev informerar vi om SGF:s kommande kurser/seminarier, nya SGF publikationer, och aktuellt inom
föreningen. Detta kompletteras med nyheter från branschen (nationellt och internationellt), högskolor/universitet samt dags
aktuella frågor. Understruken text är länkad till hemsidor där du kan läsa mer. Frågor och bidrag till kommande Nyhetsbrev
mailas till info@sgf.net. Inskickade bidrag kommer att beaktas, men SGF förbehåller sig rätten att gallra bland materialet
samt formulera om text. Märk e-posten Nyhetsbrev
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