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Svensk Djupstabilisering

Svensk Djupstabilisering (SD) är ett centrum för forskning och utveckling inom
djupstabilisering med kalk-cementpelare. Verksamheten syftar till att initiera och
bedriva en branschsamordnad forsknings- och utvecklingsverksamhet, som ger säker-
hetsmässiga, funktionsmässiga och ekonomiska vinster som tillgodoser svenska
intressen hos samhället och industrin. Verksamheten baseras på en FoU-plan för åren
1996 – 2000. Medlemmar är myndigheter, kalk- och cementleverantörer, entreprenö-
rer, konsulter, forskningsinstitut och högskolor.

Verksamheten finansieras av medlemmarna samt genom anslag från Byggforsknings-
rådet, Svenska byggbranschens utvecklingsfond och Kommunikationsforskningsbe-
redningen.

Svensk Djupstabilisering har sitt säte vid Statens geotekniska institut (SGI) och leds
av en styrgrupp med representanter för medlemmarna.

Ytterligare upplysningar om verksamheten lämnas av SD:s projektledare Göran Holm,
tel: 013-20 18 61, 070-521 09 39, fax: 013-20 19 14, e-post: goran.holm@swedgeo.se

Swedish Deep Stabilization Research Centre

The Swedish Deep Stabilization Research Centre coordinates research and
development activities in deep stabilization of soft soils with lime-cement columns. A
joint research programme based on the needs stated by the authorities and the industry
is being conducted during the period 1996 – 2000. Members of the Centre include
authorities, lime and cement manufactures, contractors, consultants, research institutes
and universities.

The work of the Swedish Deep Stabilization Research Centre is financed by its
members and by research grants.

The Swedish Deep Stabilization Research Centre is located at the Swedish
Geotechnical Institute and has a Steering Committee with representatives choosen
from among its members.

Further information on the Swedish Deep Stabilization Research Centre can be
obtained from the Project Manager, Mr G Holm, tel: +46 13 20 18 61,
fax: +46 13 20 19 14 or e-mail: goran.holm@swedgeo.se
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FÖRORD
Svensk Djupstabiliserings (SD) verksamhet, som baseras på en FoU-plan med
fem delområden, genomförs bl a som doktors- eller licentiatprojekt. Föreliggan-
de rapport redovisar ett sådant projekt inom delområdet ”Kontroll”. Projektet är
också ett led i SD:s strävan för kompetensutveckling inom djupstabilisering.

Linköping i februari 2001

Göran Holm
Projektledare för SD













































































































































































































































































































































































































Svensk Djupstabilisering

c/o SGI, 581 93 Linköping
Tel: 013-20 18 61, Fax: 013- 20 19 14.

Internet: www.swedgeo.se/sd
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