
Driver Innovationen inom markteknik 
 
Geobear har implementerat innovativa, kostnadseffektiva lösningar för att stabilisera mark och 
korrigera sättningar i Europa sedan 1983. Nu, i ett läge där de satsar på att fortsätta sin tillväxt, 
utforskar Geobear den socioekonomiska genomslagskraften från användning av sin teknologi. 
 
Sommaren 2018 ledde vädret till rekordhöga problem med sättningar. Efter en sådan sommar 
är det svårt att minnas en tid då den enda lösningen på sättningar eller marksättningsproblem, 
var att lämna sitt hem i flera veckor medan byggföretag tog över och rev ut stora delar av huset 
för att stabilisera grunden. Eller ännu värre, att bara vänta och helt enkelt hoppas på att 
problemet inte skulle förvärras. 
 
För de flesta är tanken på att lämna sitt hem i flera veckor och dessutom behöva lägga pengar 
på hotell och att hantera eftergifterna av omfattande byggprojekt en stor olägenhet. Andra, så 
som de äldre, funktionshindrade eller familjer med små barn, har inte möjligheten att lämna hem 
och hus under en längre period. I många fall kan geopolymerinjektering göra det möjligt för alla 
att stanna kvar hemma. För företag och infrastrukturprojekt kan det vara ekonomiskt ohållbart 
att lämna fastigheten eller stänga ner verksamheten, när en sättning upptäcks och behöver 
åtgärdas. 

 

Vad är geopolymerinjektering? 
 
Geopolymerinjektering är när en multikomponentpolymer i flytande form injekteras ner i marken 
genom strategiskt borrade hål, för att förbättra grunden. På kort tid expanderar geopolymeren 
och härdar. Geopolymeren stabiliserar lös mark, fyller ut tomrum och lyfter golv och fastigheter 
till ordinarie nivå. 

Tekniken för geopolymerinjektering uppfanns ursprungligen i Finland som en lösning för att lyfta 
golv och strukturer vid sättningsproblem som uppstått till följd av försvagad mark. Sedan dess 
har ett brett utbud av projekt dragit nytta av geopolymerinjekteringstekniken. 

Geobears geopolymermetod tillämpats idag på bostadshus, kommersiella fastigheter och 
industriella byggnader, samt inom infrastruktursektorn. Deras metod används överallt från stora 
vägarbeten till hem, fabriker, hamnar och till och med för järnvägar och landningsbanor på 
flygplatser över hela världen. 

Fördelarna med geopolymerinjektering 
 
Geopolymerinjektering kräver minimalt med utrustning, vilket innebär att etablering och 
avetablering är enkelt och går snabbt. Geopolymeren härdar på bara några sekunder och 
uppnår 90% av sina mekaniska egenskaper på så lite som femton minuter. Det innebär att ett 
projekt ofta kan genomföras på en dag, utan behov av besvärliga avbrott i vardagen. 
 
Mindre störningar och kortare tider för genomförande betyder att husägare och företag kan 
reducera kostnaderna för projektet. Genom kortare väntetider, minskade budgetdifferenser och 
mindre externa utgifter (till exempel kostnaden för att tillfälligt flytta eller stänga ner 
verksamheten). 
År 2018 publicerade Volterra, ett ledande konsultbolag inom transportekonomi, en oberoende 
rapport om de potentiella ekonomiska fördelarna med att använda Geobears metod för vägar, 



järnvägar och inom infrastruktur för flygtransport. Tack vare att processen innebär mindre 
störningar och möjligheten att stabilisera marken tio gånger snabbare än med traditionella 
metoder så skulle Geobear enligt Volterras uppskattningar kunna spara skattebetalare och 
regeringar mellan 800 miljoner Euro och upp till 4,6 miljarder Euro per år, fördelat över G7-
länderna. 
 

Geopolymerinjektering och miljön 
 
Även om enbart de ekonomiska fördelarna har stor betydelse i både den privata och offentliga 
sektorn, så har Geobear även engagerat sig för att arbeta mot mindre fotavtryck för miljön, både 
vad gäller lösningarna och affärsmodellen. Deras metod har ett mindre koldioxidavtryck jämfört 
med alternativa metoder tack vare reducerade arbetstider, färre turer med lastbilar, reducerad 
materialförbrukning och förbättrad effektivitet. 
 
Med en blick riktad mot framtiden har företaget arbetat med forskning och utveckling, som 
verifierats av oberoende organisationer, för att ta fram geopolymer som inte påverkar 
grundvattnet. Detta ökar inte bara användningsområdet för deras lösningar utan reducerar även 
miljöpåverkan från geopolymerna. 

  

Ansvarsfull design 

Ingenjörer, tekniska experter och projektledare inom en rad olika industrier förlitar sig på 
Geobears ingenjörsteam och tekniska expertis. Geopolymerinjektering är inte en lösning där 
samma projektdesign passa alla projekt eller där samma geopolymersammansättning är lämplig 
överallt. 

Beroende på markförhållanden och omfattningen av det område som behöver behandlas, så 
krävs olika geopolymerblandningar, som är speciellt utvecklade och lämpliga för det specifika 
förhållandet. Med rätt design kan sättningsproblemen behandlas och få en långsiktig lösning. 

Geobears framtid 
 
De senaste 36 åren har mer än 200 000 projekt utförts med hjälp av geopolymerteknologi. I 
dagsläget fortsätter Geobear att öka antalet genomförda projekt, med verksamheter och projekt 
spridda över Europa och Asien. Med sin snabba, kostnadseffektiva geopolymerteknologi 
erbjuder Geobear en modern lösning för dagens och framtidens villa-, industri och 
infrastrukturprojekt. 

Otso Lahtinen, Geobears VD, förklarar sin vision för framtiden: ”Vi investerar i våra anställda, 
våra processer och vår teknologi. I slutändan handlar det här företaget om våra kunder och vi 
avsätter tid och resurser för att fortsätta hjälpa våra kunder när deras behov och tekniska krav 
förändras.” 

Deras fokus på utbildning, utveckling och coaching påverkar framgången hos var och en av de 
anställda. Många av Geobears lagmedlemmar har varit hos företaget i fler än 5 år. ”Vi har ett 
exceptionellt team,” säger Lahtinen. ”Det är vårt team av tekniska experter, 
kundservicepersonal, ingenjörer, säljare och stödpersonal som låter oss utnyttja den här 
teknologin på nya sätt varje år. De är sannerligen engagerade och hängivna för att lösa de 
unika problem som varje enskild kund har.” 


