
 

 

Smectits indflydelse på den måde, ler deformeres på 

Indledning 
Forskningsprojektet bliver udført som et samarbejde mellem COWI A/S og Aarhus 

Universitet (AU) og finansieres af COWI A/S, InnovationsFonden og COWIfonden. Ph.d.-

studerende Michael R. Lodahl støttes af vejledere fra både COWI og AU samt en ekstern 

vejleder. 

Projektet skal udføres i perioden fra september 2014 til august 2017, hvor den studerende 

vil fordele sin tid ligeligt mellem COWI og AU. 

Formål og egenskaber 
At forstå det Palæogene lers høje plasticitet har gennem årtier været en udfordring for det 

geotekniske miljø i Danmark. Denne type lers evne til at aflejre sig og forskyde sig afviger 

fra de egenskaber, som danske lertyper normalt har. Typisk besidder Palæogent ler en 

stor styrke, men har en formidabel evne at aflejre sig og forskyde sig, dvs. det adskiller sig 

fra, hvad der er det normale for de fleste lertyper, hvor styrken hænger sammen med 

stabiliteten. Der er mange forhold, hvor plasticitetsindekset (et tilstandsparameter, som er 

let at analysere) forbindes med lerets tekniske egenskaber, og som er baseret på 

tommelfingerregler. De stemmer imidlertid sjældent overens med Palæogent lers opførsel. 

Som følge af den manglende forståelse heraf bliver bygninger enten ofte opført med brug 

af dyrere materialer end nødvendigt eller uden at tage højde lerets sætningsegenskaber 

og manglende stabilitet. I det første tilfælde bliver bygningerne således opført dyrere end 

nødvendigt, og i det andet tilfælde risikerer de ikke at opfylde kravene til den forventede 

levetid, eller også får de problemer i form af revnede vægge, skæve gulve etc. 

Dertil kommer, at mange bygninger og infrastrukturprojekter i fremtiden forventes at blive 

bygget på Palæogent ler; det gælder f.eks. bygninger i havneområdet i Aarhus og den 

faste tunnelforbindelse under Femern. Det geotekniske miljø vil derfor få brug for at 

udvikle modeller, der mere præcist kan forudse, hvordan Palæogent ler aflejrer og 

forskyder sig under forskellige belastningsscenarier. 

Baseret på de seneste forsøg, som primært er blevet udført i forbindelse med den faste 

forbindelse under Femern, vurderes det, at tilstedeværelsen af lermineralet smectit vil 

kunne kontrollere den måde, som ler deformeres på under belastning. Dette er imidlertid 

ikke videnskabeligt dokumenteret. Plasticitetsindekset er stærkt påvirket af 

tilstedeværelsen af smectit i leret, hvilket er årsagen til, at sammenhængen mellem lerets 

egenskaber og plasticitetsindekset ikke gælder for Palæogent ler. Denne teori vil blive 

undersøgt i ph.d.-projektet, og der vil blive udviklet en model, som beskriver lerets aflejring 

og forskydning som en funktion af smectitindholdet. 



 

 

Forventede resultater 
De vigtigste resultater fra det nuværende ph.d.-studie forventes at udmunde i en 

videnskabelig dokumentation for den måde, Palæogent ler opfører sig på afhængig af dets 

indhold af lermineralet smectit. I øjeblikket er der ikke mange geoteknikere, som 

interesserer sig for sammenhængen mellem lerets mineralogi og dets tekniske 

egenskaber, og derfor tillægges lerets mineralogiske sammensætning sjældent nogen 

betydning, når man vælger leret ud fra dets tekniske egenskaber. Under ph.d.-studiet vil 

der ved hjælp af laboratorieforsøg blive konstrueret en model, som geoteknikere kan 

anvende til at analysere stabiliteten i en lerprøve af Palæogen oprindelses ud fra den 

mineralogiske sammensætning både under og uden belastning. Geoteknikere i det danske 

geotekniske miljø vil herved opnå en række værdifulde værktøjer. 

Med levering af et værktøj til analyse af Palæogent lers opførsel kan resultaterne af ph.d.-

projektet meget vel føre til, at bygningskonstruktionerne og bygninger opført på Palæogent 

ler bliver billigere, eftersom ph.d.-arbejdet vil gøre det muligt at foretage en mere præcis 

analyse af, hvilken fundamenteringsmetode der skal anvendes. Når man tager i 

betragtning, at den fremtidige faste forbindelse under Femern for en stor dels 

vedkommende vil blive bygget direkte på Palæogent ler, vil ethvert resultat fra dette ph.d.-

arbejde finde umiddelbar anvendelse. 

 


