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FÖRORD
Föreliggande rapport utgör en sammanställning av metoder för
mätningar och undersökningar vid utnyttjande av markvärme.
Arbetet har finansierats av Statens råd för byggnadsforskning
( BFR).

Ursprungligen erhöll VIAK AB i Malmö ett anslag från BFR för
att beskriva och värdera fältundersökningsmetoder vid tillämpad
markvärmeteknik. Under 1984 överlämnades projektet till SGI och
samtidigt utökades det till att omfatta även bl a inventerings- och karteringsmetoder samt laboratoriemetoder. Arbetet har
bedrivits i en grupp bestående av Olof Andersson, VIAK AB
samt Ulf Bergdahl, El vin Ottosson, Caroline Palmgren och Bengt
Rydell, SGI. Rapporten har redigerats av Bengt Rydell,
som även varit projektledare.
För att stämma av kunskapsläget avseende mätningar av
termiska egenskaper i jord anordnades i februari 1984 ett
seminarium vid SGI. Vid seminariet deltog ett tiotal forskare
verksamma med att utveckla eller tillämpa metoder för termiska
mätningar.
Vid seminariet diskuterades när och varför termiska mätningar
erfordras. Vidare diskuterades mätteknik och mätinstrument
samt behov av fortsatt FoU inom området.
Det material som de olika föredragshållarna presenterade vid
seminariet har sammanställts i en separat rapport, "Thermal
Property Measurements in Soils. Seminar in Linköping" (SGI
Varia 139, 1984).
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1.
1.1

ORIENTERING
Bakgrund och syfte

De senaste årens forskning och utveckling inom energiområdet
har lett till att system för utvinning och lagring av värme
i jord, berg, yt- och grundvatten, s k markvärme, alltmer
har börjat utnyttjas. Förutsättningarna för att utnyttja mark
värme varierar från plats till plats. I samband med utredningar
för utnyttjande av markvärme erfordras därför kunskap bl a
om geologiska, geotekniska, geohydrologiska och termiska förhål
landen. Utredningar kan vara aktuella i samband med fysisk
samhällsplanering och energiplanering, vid projektering, byggande
eller uppföljning av driftförhållanden.
Beroende på utredningsnivån erfordras olika innehåll och omfatt
ning av inventeringar, fält- och laboratorieundersökningar
samt uppföljning med mätningar och kontroller. Det är även
väsentligt att kunna jämföra mätresultat från drift av olika
markvärmeanläggningar samt att få underlag för att upprätta
mätprogram vid planerade anläggningar.
Ett flertal mät- och undersökningsmetoder finns tillgängliga,
men kunskaperna om och tillämpningen av dessa är spridda i
samhället. Denna rapport syftar till att beskriva de metoder,
som kan vara aktuella vid olika slags utredningar för markvärme
tillämpning. Beskrivningen omfattar sådana metoder som bedöms
vara generellt användbara och en avgränsning har därför gjorts
enligt kapitel 1.2.
Inledningsvis beskrivs kortfattat principen för olika markvärme
system samt påverkan på omgivningen och betydelsefulla paramet
rar vid markvärmeutnyttjande.
Denna delrapport behandlar inte vilka mätningar som erfordras
för olika utredningar. I en fortsatt etapp planeras rekommenda
tioner att tas fram för val och omfattning av mätningar och
undersökningar för olika utredningssyften och markvärmesystem.
Rekommendationerna är avsedda att bl a användas av beställare
för upphandling av markvärmetekniska undersökningar och som
vägledning för konsulter vid praktiskt arbete. Dessutom torde
rapporten kunna användas i undervisningssammanhang.
1. 2

Avgränsning av projekt

Tillämpningen av ett markvärmesystem beror i huvudsak av bebyg
gelsens och uppvärmningsystemets utformning samt egenskaperna
hos mark och vatten. I denna rapport behandlas endast
mät- och undersökningsmetoder för jord, berg, yt- och grundvatten.
De metoder som beskrivs är sådana som bedöms vara generellt
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användbara vid tillämpning av markvärmesystem. I vissa fall
erfordras detaljerde studier som helt beror av lokala förhållan
den eller aktuell markvärmetillämpning.
Undersökningar för generellt lokaliseringspåverkande faktorer
tex topografi, utredningar för beaktande av naturvårdsaspekter
eller för ekonomiska ställningstaganden behandlas inte i rappor
ten.
Vidare beskrivs inte metoder för undersökning av biologiska
och limnologiska förhållanden eller speciella undersökningsme
toder för byggande i berg.
Flertalet av här beskrivna mät- och undersökningsmetoder finns
beskrivna i litteratur inom olika fackområden. I denna rapport
ges därför översiktliga metodbeskrivningar med hänvisningar
till litteratur, där metoderna i detalj finns beskrivna. I
de fall där svensk litteratur saknas eller då metoden är under
utveckling beskrivs funktion och tillämpning mer detaljerat.
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2.

MARKVÄRMESYSTEM - UTVINNING AV VÄRME

System för utvinning av värme finns väl dokumenterade i littera
turen. I detta avsnitt beskrivs därför de olika tekniktillämp
ningarna kortfattat. Påverkan på omgivningen är i flera fall
ofullständigt klarlagd, men forskning och uppföljning av byggda
anläggningar pågår. Här redovisas några av de aspekter som
bl a redovisats av BFR:s Miljökonsekvensgrupp (BFR G2:1983)
för de olika tillämpningarna. Med utgångspunkt från dessa samt
värme- och anläggningstekniska förhållanden beskrivs slutligen
några viktiga parametrar, som i de flesta fall bör undersökas
e11 er mätas .
2.1
2.1.1

Ytjordvärme
Teknik

Ytjordvärmesystemen utnyttjar den värme som lagrats i jordens
ytskikt genom solinstrålning och nederbörd under sommarhalvåret.
Denna energi tas ut under vintern med hjälp av slingor i jorden
kopplade till en värmepump. Plastslangar plöjs eller grävs
ned horisontellt på ca 1 m djup i marken på ett inbördes avstånd
av 0,5-2 m, se figur 2.1.

Fig 2.1 Ytjordvärmesystem (Svedinger, 1981).
Marken kyls genom att en köldbärare cirkuleras i slangarna.
Köldbäraren värms i marken och avlämnar den upptagna energin
i värmepumpen. Ytjordvärmesystem är bäst lämpade för enskilda
hus eller mindre grupper av hus.
Energin erhålls från värmeflödet i jorden på grund av temperatur
sänkningen och från frysning av vattnet i jorden. Vattenrik
jord medför därför att mindre markyta krävs för att täcka samma
energiuttag.
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2 .1. 2

Påverkan på omgivningen

Den primära inverkan på omgivningen består i en sänkning av
markens temperatur, tidvis under vattnets fryspunkt inom det
område där jordvärmeslingan är nedlagd. Detta innebär en lokal
inverkan på
- vegetation. Från vegetationssynpunkt bör man vid ytjordvärme
system räkna med en förskjutning av ortens klimatzon med
minst ett steg, troligen med två steg, dvs att zon III
övergår till zon IV-V osv.
- markbiologi. Arten och artrikedomen av mikroorganismer för
ändras vid ändrade temperaturförhållanden.
- markvatten. Temperaturdifferensen mellan en kall ytjord
värmeslang och omkringliggande jord ger upphov till vatten
rörelser.
- markstruktur. Nedbrytningen av organiskt material i jorden
och därmed omsättningen av nar1ngsämnen sker långsammare.
Dessutom erhålls en tätare markstruktur pga minskad
daggmaskpopulation.
En uppmärksammad miljöfråga har gällt riskerna för läckage
från ytjordvärmeslangar med utsläpp av antifrysvätskor
som följd. Detta kan om tex glykol används bl a leda
ti 11
- förgiftning av fauna och flora.
- spridning av glykol till grundvattnet eftersom det finns
få organismer som kan delta i nedbrytningen av vätskan på
det djup i marken där slangarna placeras.
2.1. 3

Betydelsefulla parametrar

Förutsättningarna för värmeutvinning genom ytjordvärme bestäms
bl a av:
- jordens värmekapacitet, vilket har betydelse för hur stor
värmemängd som kan lagras per vol~nsenhet och därmed är
möjlig att utvinna. Beror till stor del av vattenkvoten.
- jordens värmeledningsförmåga. Om en temperaturskillnad
råder mellan en slang och omgivande jord under en bestämd
tid har jordens värmeledningsförmåga betydelse för hur stort
område kring slangen som avger/upptar värme till/från slangen.
Detta bestämmer möjligt effektuttag. Värmeledningsförmågan
beror till stor del av vattenkvoten.
- latenta värmet, dvs energi som är tillgänglig vid fasomvand
ling vatten-is. Det latenta värmet beror av vatteninnehål
let i jorden.
- jordarten. Installation av slangar och rör görs med fördel
om jorden är löst lagrad samt fri från sten och block.
Dessutom minskar risken för brott på slangarna.
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- befintliga förhållanden somt ex vegetation, hårdgjorda
ytor mm. Vegetation, framför allt träd med kraftiga rotsystem
samt hårdgjorda ytor medför att både läggningsarbete och
återställningsarbete blir mer omfattande.
2.2

Bergvärme (energibrunnar)

2. 2.1

Teknik

Med begreppet bergvärme (energibrunnar) avses system där man
ur en bergborrad brunn utvinner energi trots att brunnen ger
små vattenmängder eller inget vatten alls. Brunnen fungerar
istället som värmeväxlare mot berget.
I ett 100-150 m djupt borrhål cirkuleras antingen en vätska
i ett rör- eller slangsystem (slutet system) eller grundvattnet
fritt i kontakt med borrhålets väggar (öppet system). Vätskan
avger den upptagna värmen till värmepumpen. I det öppna systemet
återförs grundvattnet till brunnen, se Fig. 2.2.

A

Fig. 2.2.

Princip för bergvärmesystem. A. Öppet system.
B. Slutet systern, s k kylslangbrunn. (NSK, 1983)

Bergvärme är främst lämpat för enskilda hus eller mindre grupper
av hus.
2.2.2

Påverkan av omgivningen

De miljökonsekvenser som kan finnas i samband med bergvärmesystem
är bl a
- lokal nedkylning av grundvattenmagasin runt bergvärmebrunnar.
- föroreningsrisk av grundvattnet till följd av köldbärarläckage
(gäller bergvärme med kylslangsteknik)
- kring energibrunnar får omgivande berg och grundvatten en
sänkt temperatur vilket kan leda till rättsliga problem
då flera markägare kan komma att konkurrera om samma resurs.
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2.2.3

Betydelsefulla parametrar

Möjligt värmeuttag beror av:
- bergets värmeledningsförmåga, vilken bestäms av ingående
mineral i bergarten.
- grundvattennivån i borrhålet. Erforderligt brunnsdjup räknas från grundvattenytan.
Den termiska influensradien, dvs hur långt man radiellt ut
från en enstaka brunn får en märkbar kylning av bergmassan,
uppgår i normalfallet till halva borrhålslängden, ca 70 m
(Claesson J, m fl 1984). På detta avstånd är bergets normaltem
peratur endast påverkad med någon tiondels grad. För att minska
den termiska influensradien kan återladdning av brunnarna ske
sommartid.
Av betydelse är dessutom mäktigheten av det jordlager, som
täcker berggrunden. Kostnaden för borrning i jord är avsevärt
högre än borrning i berg.
2.3

Grundvattenvärme

2.3.1

Teknik

Grundvatten i jord och berg har på större djup än ca 10 men
relativt konstant temperatur, vilken normalt sammanfaller med
luftens årsmedeltemperatur. Efter kylning i värmepumpen kan
vattnet återföras till grundvattenmagasinet eller ledas till
en recipient. Användningen är helt beroende av vilket uttag
av grundvatten som de geohydrologiska förhållandena medger.
De bästa förutsättningarna för grundvattenvärme i jord finns
i isälvsavlagringar i form av deltan och åsar. Av bergarterna
är sedimentära bergarter, sandsten och kalksten mest gynnsamma.
I vissa fall kan även grundvatten utvinnas ur sprickzoner i
kristallint berg. Uttaget sker med traditionell teknik, samma
som används vid vattenförsörjning med grundvatten, se fig 2.3.
Grundvatten ur bergets sprickzoner kan utnyttjas för uppvärmning
av enskilda hus eller grupper av hus. Grundvattenvärme ur jord
eller sedimentärt berg är normalt möjligt att använda även
i större skala.
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Princip för grundvattenvärme.
A. Grundvattnet återförs till grundvattenmagasinet.
B. Grundvattnet leds till en recipient.
C. Grundvatten tas ur bergets sprickzoner och leds
t i 11 en re c i pi en t .
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2.3.2

Påverkan på omgivningen

- kvalitetsförändring av grundvattnet till följd av stora
grundvattenuttag under lång tid.
- grundvattensänkning runt uttagsplatser kan påverka växt
livet.
- grundvattensänkning kan orsaka marksättningar och därmed
skador på bebyggelse och andra markförlagda anläggningar.
När det gäller system med utsläpp av nedkylt vatten i ytvatten
recipient bör följande beaktas:
- lokal nedkylning av vattnet vid utsläppspunkt och därmed
lokal påverkan av fauna och flora.
- Förorening av ytvatten i händelse av förångarhaveri
(härvid kan bland annat olja tillföras recipienten).
- ytvattenrecipienten kan påverkas av grundvattnets fysikaliska
och kemiska beskaffenhet. Lösta metaller och salter kant ex
lösas ut.
För system med återföring av grundvattnet till en akvifer kan
följande konsekvenser uppstå:
- lokal nedkylning av grundvattenmagasin runt återföringsbrunnar.
- föroreningsrisk av grundvattnet till följd av återföring
(oljeläckage vid förångarhaveri).
2.3.3

Betydelsefulla parametrar

Den uttagbara värmemängden ur en brunn i såväl kristallint
berg som i jord påverkas av ett flertal faktorer som
- temperaturen på grundvattnet. Generellt kan sägas att luftens
årsmedeltemperatur bestämmer grundvattnets temperatur. Den
uttagbara värmemängden är direkt proportionell mot temperatur
sänkningen.
- vattenbeskaffenheten (fysikalisk och kemisk sammansättning)
Ogynnsamt vatten kant ex skada värmepumpen och lösta ämnen kan
ge utfällning eller påväxt med försämrad driftfunktion som följd.
- nederbördsområdets storlek, vilket har betydelse för grund
vattenflödet
- geohydrologiska förutsättningar för återinfiltration
För en brunn i kristallint berg är bergets sprick- och krosszoner
helt avgörande eftersom de bestämmer den tillgängliga vattenmängden.
Frekvensen och storleken av sprick- och krosszonerna beror
bl a på bergarten.
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För en brunn i jord är grundvattenmagasinets storlek och hydrau
liska villkor samt avståndet till grundvattennivån betydelse
fullt.
2.4

Ytvattenvärme

2. 4 . 1

Tekn i k

Tekniken att utnyttja ytvatten (sjöar, hav och vattendrag) inde1as normalt i :
- öppet system utan isbildning (Fig. 2.4a). Temperaturen kan
sänkas till strax ovan o0 c. Det avkylda vattent återförs så
att det ej påverkar temperaturen hos det inmatade vattnet.
- slutet system med kylslangar, sedimentvärme (Fig. 2.4b).
Slangarna förankras på botten eller grävs ner i bottensedi
menten. Genom frysning av området närmast slangarna kan is
bildningsvärmet tillgodogöras. Vid frysning måste slangarna
vara förankrade för att motverka den lyftkraft som fastfrusen
is åstadkommer.
a)

Fig

2.4

Ytvattenvärme. a) öppet system. b) slutet system
(sedimentvärme). (Svedinger, 1981)

Tekniken för ytvattenvärme är tillämpbar för såväl enstaka hus
som mycket stora anläggningar.
Öppna system är bäst lämpade för områdestäckande system, medan
slutna system främst används för individuella eller små
samordnade värmeförsörjningssystem.
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2.4.2

Påverkan på omgivningen

Effekter på naturmiljön, i huvudsak limnologiska och biologiska
effekter, vid värmeutvinning ur ytvatten skiljer sig beroende
på om man använder slutet eller öppet system. Det spelar också
en betydande roll om anläggningen förlagts i en sjö, ett vatten
drag eller i havet.
Oavsett systemtyp och i vilken typ av ytvatten man befinner
sig vet man att värmeuttagen medför ändrade temperatur- och
cirkulationsförhållanden. De miljöstörningar som kan förväntas
uppträda bör vara beroende av temperaturförändringens och anlägg
ningens storlek.
Den tekniskt tillgängliga potentialen är idag i huvudsak begrän
sad av:
- värmeuttagets inverkan på närsalts- och syreförhållanden
i främst sjöar.
värmeuttagens inverkan på fiskbeståndet i främst sjöar.
- värmeslangars och utsläppspunkters lokala påverkan på fauna
och flora i alla typer av ytvatten.
- risk för köldbärarläckage i slutna system samt läckage från
förångare i öppna system.
- uppgrumling av närsalter i samband med förläggning av slangar
på botten.
- ökad istjocklek.
I Sverige gäller enligt gammal rättstradition att vattnet är
enskilt, dvs tillkommer markägaren. Gränsen för enskilt vatten
sträcker sig i allmänhet 300 m från land. Vattnet i de stora
sjöarna och haven tillhör staten. Konflikter där flera intres
senter vill tillgodogöra sig ytvattenvärme kan uppstå.
2.4.3

Betydelsefulla parametrar

Ett öppet ytvattensystem är känsligt för många yttre omständig
heter somt ex:
vattentemperaturen.Detta är den väsentligaste parametern
och påverkas av utelufttemperaturen, den från sedimenten
avgående värmemängden till vattnet, vindexponeringen (en
blåsig höst medför borttransport av värme från sjön vilket
ger en sämre start termiskt sett vid isläggningen) samt tid
punkten för isläggning (isen på en sjö fungerar som ett
lock).
- vattenomsättningen. En stor vattenomsättning innebär hela
tiden tillskott av nytt av värmeuttaget opåverkat vatten.
- vattnets beskaffenhet. Korrosivt vatten kan skada värmepumpan
läggningen och lösta ämnen kan ge utfällningar eller påväxt
med försämrad driftfunktion som följd.

ll.

Ett slutet system är inte lika känsligt för yttre omständigheter
men påverkas däremot av:
- värmemängden som naturligt lagrats i sedimenten under sommaren.
Sedimentvärmet utnyttjas direkt i ett slutet system.
- jordarten (sedimenten) där slingorna förläggs.
2.5

Geotermi

2. 5.1

Teknik

Den värme som pga den geotermiska gradienten flödar upp mot
markytan härstammar till övervägande del från radioaktivt sönderfall
i jordskorpan. Temperaturens ökning mot djupet är i Sverige
10-20°C/1000 m i urberg och 20-40°C/1000 m i sedimentärt berg.
Via en uttagsbrunn nedförd i ett vattenförande berglager (vanligen sandsten) eller till en sprickzon pumpas vattnet upp
till en värmecentral. Här utvinns värmet via värmeväxling och
eventuellt med hjälp av värmepump. Det kylda vattnet återförs sedan till det vattenförande berglagret genom en återförings
brunn, se Fig. 2.5. Alternativt kan vattnet avledas till en
recipient.
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Anledningen till att vattnet normalt sett återförs till berget
är främst dess höga innehåll av lösta salter, vilka gör det
olämpligt att leda vattnet till en recipient. En annan orsak
till att vattnet återförs kan vara att man vill vidmakthålla
det hydrauliska trycket i magasinet.
Den tillgängliga värmemängden är stor men anläggningskostnaderna
är relativt höga, vilket medför att utnyttjande av geotermisk
energi främst bedöms komma till användning för stora bebyggelse
grupper.
2.5.2

Påverkan på omgivningen

Geotermisk värmeutvinning i slutet system innebär så vitt man
idag vet små konsekvenser för omgivningen. Det vatten som hanteras
både utvinns och återförs på så stora djup att mer ytnära ting
inte berörs. Den miljörisk som påtalats är läckage av geotermalt
saltvatten, vilket kan ge upphov till saltförorening av grundvattnet
och/eller lokal påverkan av växtlighet.
I de fall man väljer att inte återföra vattnet, skall effekter
på recipienten uppmärksammas. Ett sådant förfarande är tänkbart
i de fall geotermalvattnet har låg salthalt och recipienten
är en havskust eller ett vattendrag med stor vattenföring.
Temporärt kan miljöfrågor väckas i samband med den geotermiska
borrningen. Det kan då röra sig om bullerproblem, borrslamhante
ring eller kortvariga utsläpp i samband med provpumpning.
2.5.3

Betydelsefulla parametrar

De grundläggande parametrarna vid utnyttjande av geotermisk
värme är :
- den geotermiska gradienten som bestämmer värmemängden som
finns lagrad i berget och i det vatten som fyller bergets
por- och spricksystem. De bästa förutsättningarna i Sverige
finns i Skånes sedimentära berggrund där värden på
25-35°C/km uppmätts. Andra områden med liknande förhållanden är
bl a Gotland, Siljansringen, Vätternsänkan och delar av fjäll kedjan.
- de geotermiska akviferegenskaperna. Hit hör parametrar som
akviferens uppbyggnad, mäktighet och utbredning.
- hydrauliska egenskaper som transmissivitet och magasins
koefficient.
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3.

MARKVÄRMESYSTEM - LAGRING AV VÄRME

Liksom för system för utvinning av värme finns rikligt med
litteratur, som beskriver olika tekniker för värmelagring. Tekniken
beskrivs därför endast översiktligt. Kunskapen om konsekvenser
för omgivningen vid värmelagring i mark och vatten begränsas
av att endast ett mindre antal anläggningar byggts. Den här
redovisade påverkan är därför bedömningar, som hämtats från
den pågående forskningen. För respektive tekniktillämpning
anges betydelsefulla parametrar, som bör fastställas vid värmelagring.
3.1

Värmelagring i jord (lera och torv)

3.1.1

Teknik

Värme kan lagras i jord med lämpliga termiska egenskaper och
mäktighet, i första hand ler- och torvavlagringar. Systemet
utgörs av ett vertikalt slangsystem som pressats ned i jorden
till så stort djup som de geologiska förhållandena och tekniken
medger, jfr Fig. 3.1. Alternativt kan slangar förläggas horison
tellt på flera nivåer. Vid inlagring av värme cirkuleras en
varm vätska i slangarna varigenom den omgivande jorden successivt
värms upp. Vid uttag av värme cirkuleras en kall vätska som
värms upp av den varmare omgivande jorden. De relativa värmeför
lusterna begränsas om lagret är stort och lagertemperaturen
endast måttligt överstiger markens ursprungliga temperatur.
Ett värmelager i jord bör anslutas till ett större antal bygg
nader.

TORV ::,. 6m

LERA>10m

Fig. 3.1.

Teknik för värmelagring
(Efter NSK 1983).

i

jord med slangar och rör.
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3.1.2

Påverkan på omgivningen

Den primära inverkan på omgivningen består i en höjning av
markens temperatur, vilket inom den uppvärmda volymen kan medföra
- förändrade betingelser för växt- och djurliv, då en tempera
turhöjning kan resultera i uttorkning av jorden.
- en ökning av den mikrobiologiska aktiviteten, som eventu
ellt kan resultera i röta och korrosion i byggnadskonstruk
tioner ovan lagret
- en ökning av porvattentrycket och en hävning av jordlagren.
Motsatt förhållande gäller vid en sänkning av temperaturen
- sannolikt en minskning av förkonsolideringstrycket och skjuv
hållfastheten vid uppvärmning av lera
- förändrade sättningsegenskaper. En trolig effekt av en
temperaturökning är ett snabbare sättningsförlopp.
I samband med installation av rör kan eventuellt skador på
näraliggande bebyggelse uppstå.
3.1. 3

Betydelsefulla parametrar

Betydelsefulla faktorer för värmelagring i jord:
- värmekapaciteten, jfr kap 2.1.3.
- värmeledningsförmågan, jfr kap 2.1.3.
- jordarten, jfr kap 2.1.3.
- befintliga förhållanden, jfr kap 2.1.3.
- mäktighet, geometri och volym. För att inte värmeförlusterna
skall bli för stora krävs att lerdjupet är minst ca 10 m
och torvdjupet ca 6 m. Den ideala lagergeometrin ur värme
förlustsynpunkt är en så liten mantelyta relativt volymen
som möjligt (dvs sfärisk). Volymen bestämmer dessutom den
värmemängd, som är möjlig att lagra.
- grundvattenförhållandena. Ett grundvattenförande skikt,
tex sandskikt, genom lagret kan orsaka stora värmeförluster
- avståndet till befintlig bebyggelse. Då lera värms och sedan
avkyls kan dess hållfasthets- och sättningsegenskaper förändras.
3.2

Akvifervärmelage~

3. 2. 1

Tekn i k

Naturliga grundvattenmagasin - akviferer - kan under vissa
förutsättningar utnyttjas för säsongslagring av värme. En akvifer
består av fast material och därimellan vattenfyllda porer.
Vid värmelagring ersätts det ursprungliga kalla grundvattnet
i porerna med varmare vatten samtidigt som kornmaterialet värms
upp.
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Värmeuttag sker med eller utan hjälp av värmepump ur brunnar
på samma sätt som beskrivits i avsnittet om grundvattenvärme.
Inlagring av varmt vatten från tex solfångare eller andra
värmekällor kan antingen ske i särskilda injektionsbrunnar,
jfr Fig. 3.2, eller med hjälp av infiltrationsbassänger.
I Sverie finns geologiska förutsättningar för värmelagring
i olika typer av isälvsavlagringar och i sandstenslager på
större djup. Värmelagring i ytliga grundvattenmagasin är mest
lämpade för låga temperaturer, +20-40°C. I djupare magasin
kan med fördel högre temperaturnivåer, +60-90°C, utnyttjas,
varvid värmeuttag kan ske direkt utan värmepump.

Fig. 3.2.

Principiell utformning av ett uppvärmningssystem
med akviferlager. (Svedinger, 1981).

Akvifervärmelagring förutsätter som regel en mycket storskalig
tillämpning av storleksordningen områdestäckande system eller
del av tätort.
3.2.2

Påverkan på omgivningen

De problem som kan uppstå i samband med akvifevärmelagring
är :
- förändringar av grundvattenkvaliteten genom kemisk samverkan
mellan jord, berg och vatten.
- förändringar av grundvattenkvaliteten genom att oorganiska
ämnens löslighet vanligen ökar med ökad temperatur.
- förändringar av betingelserna för växt- och djurlivet vid
markytan pga temperaturhöjningen.
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- konflikter i samband med rätten till utnyttjande. Isälvs
avlagringar och sandstenslager som är lämpade för värme
lagring är attraktiva även för andra ändamål tex vatten
försörjning och materialtäkter.
3.2.3

Betydelsefulla parametrar

För att ett grundvattenmagasin skall kunna användas som värme
lager ställs en rad krav på magasinets egenskaper såsom:
- akviferens storlek och geometri. Storleken begränsar värme
mängden som kan lagras och lagergeometrin inverkar på för1usterna.
- vid vilket djup värme lagras, vilket har betydelse för lagrets
förluster.
- lagerföljden och jordartens egenskaper. De hydrauliska och
termiska egenskaperna har betydelse för akviferens lämplig
het som värmelager och vid val av lagerutformning.
- vattenbeskaffenheten. Korrosivt vatten kan skada värmepump
anläggningen. Igensättningsfenomen och vattenkemiska för
ändringar kan uppstå pga ändrade temperaturförhållanden.
3.3

Borrhålslager i berg

3. 3 .1

Teknik

I ett borrhålsvärmelager sker värmeväxlingen med hjälp av ett
cirkulationssystem i vertikala borrhål ca 100-200 m djupa och
med en diameter av 110-200 mm, jfr Fig. 3.3. I hålen cirku
leras vatten antingen i slutna eller öppna system på motsvarande
sätt som tidigare beskrivits i avsnittet om bergvärme. Borrhålen
kan inklädas och tätas med foderrör men kostnaderna reduceras
avsevärt om borrhålen kan lämnas oinklädda.
Värmen
varför
system
i berg

överförs till omgivande bergmassa i huvudsak genom värmeledning,
denna lagringsteknik kan karakteriseras som ett trögt
jämfört med värmelagring i akviferer. Borrhålsvärmelagring
är därför mest lämpat för långtidslagring (säsongsvärmelagring).

Möjliga effekter vid inlagring respektive värmeuttag beror
av hålavstånd och bergets värmeledningsförmåga samt med vilken
temperatur lagret arbetar. Lämplig inlagringstemperatur anses
vara +70-90°C.
För att minimera värmeförlusterna är borrhålslagring i berg
bäst lämpat för storskaliga system, som för tätort eller del
av tätort.

17.

100 -200 m

Fig. 3.3.
3.3.2

Borrhålslager i berg. (Svedinger, 1981)

Påverkan på omgivningen

De erfarenheter man har av bergrum med olja upphettat till
mer än +100°C har inte visat någon termisk störning i berget.
De problem som kan uppstå är följande:
- då ett slutet system används med "giftig" cirkulerande värme
bärarvätska föreligger risk vid läckage.
- dammnings- och bullerstörningar kan uppstå i närheten av
borrhålen under byggnadstiden.
- utlösning av mineraler, som avsätts på värmeväxlarytor.
3.3.3

Betydelsefulla parametrar

De väsentligaste parametrarna för ett borrhålsvärmelager i
berg är:
- värmekapaciteten. Jämfört med tex en vattenmättad lera
har berg en betydligt lägre värmekapacitet vilket medför
att en mindre mängd värme kan lagras per volymsenhet.
Värmekapaciteten varierar för olika bergarter.

n
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- värmeledningsförmågan. Berg har en betydligt högre värmeled
ningsförmåga än tex lera, vilket medför att avståndet mellan
borrhålen kan ökas väsentligt relativt lera. Bergarten har
betydelse för värmeledningsförmågan.
Andra faktorer som har betydelse är
- täckande jorddjup. Ett stort jorddjup innebär ökade kost
nader vid anläggandet. Det innebär också mindre värmeförlus
ter från lagret mot markytan, vilket i vissa fall kan motivera
en högre investering.
bergets spricksystem. Lokaliseringen bör ske till zoner
med relativt sprickfritt berg för att undvika genomström
mande grundvatten, som kan medföra ökade värmeförluster.
3.4

Bergrum

3. 4.1

Teknik

Erfarenheterna från oljelagring i bergrum är omfattande och
förutsättningarna bedöms vara stora att använda samma teknik
för lagring av värme i vattenfyllda oisolerade bergrumsanlägg
ningar.
Vid säsongslagring av värme i bergrum erhålls en temperaturskikt
ning i vattnet, pga densitetsskillnader vid olika temperaturer.
Detta medför en kvalitetsförbättring hos den lagrade värmemäng
den som kan utnyttjas genom lämplig teknik för inlagring och
uttag av vatten.
Det utnyttjningsbara temperaturintervallet är stort, då det
är möjligt att lagra vatten med temperaturer över 100°C. Detta
ökar teknikens lönsamhet och tillämpbarhet för befintliga värme
system. Värmelagring i bergrum är med hänsyn till kostnaderna
emellertid endast tillämpbart i mycket stor skala, som för
tex tätort eller del av tätort.

Fig. 3.4

Princip för varmvattenlagring i bergrum. (Bjurström,
International Conference on Subsurface heat storage,
1983).
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3.4.2

Påverkan_gå_omgivningen

Liksom vid borrhålslagring är problemen med påverkan på omgiv
ningen begränsade. Det problem som eventuellt kan uppstå pga
de höga temperaturerna är utlösning av mineraler, speciellt
kisel, som avsätts på värmeväxlarytor.
Erfarenheterna från oljelagring vid höga temperaturer visar
att de ekologiska effekterna är obetydliga.
3.4.3

Betydelsefulla_garametrar

I samband med värmelagring i bergrum är följande faktorer
av betydelse:
- lokalisering till relativt sprickfritt berg för att minska
värmeförlusterna pga genomströmmande grundvatten och för att
undvika omfattande förstärkningsåtgärder
- jordtäckning för att minska värmeförlusterna upp
åt mot markytan
- berggrummets placering under grundvattenytan. För att det inre
vattentrycket skall kunna balanseras måste bergrummet placeras
på ett visst djup under grundvattenytan.
3.5

Befintliga öppningar - gruvor, tunnlar och täkter

3.5.1
Grundiden med tekniken att utnyttja befintliga öppningar som
säsongslager är att man på ett kostnadsmässigt fördelaktigt
sätt kan disponera ett redan utbrutet utrymme. Med hänsyn till
att lagren ofta har en ogynnsam geometri måste temperaturen hål
las låg för att undvika stora värmeförluster, se Fig. 3.5. Lag
ret kan exempelvis laddas med sommarvarmt ytvatten. Volymbestäm
ning av gruvor, tunnlar och täkter kan vara svårt då ritningar
över tidigare brytning sällan finns.
3.5.2

Påverkan_gå_omgivningen

På samma sätt som vid lagring av värme i bergrum och borrhåls
värmelager är problemen med påverkan på omgivningen begränsade.
Följande effekter kan dock förväntas:
utlösning av mineraler, speciellt kisel, som avsätts på värme
växlarytor, orsakat av höga temperaturer
- vattenföroreningsrisk. Om laddning sker med varmt ytvatten
och avkylt vatten avleds till recipient föreligger risk för
att metaller eller dylikt som upptagits av vattnet under lag
ringstiden kommer ut i recipienten.
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Fig. 3.5

Princip för gruvvärmelagring. (Byggforskningsrådet
R104:1983).

3.5.3

Betydelsefulla_garametrar

De flesta parametrar av betydelse för värmelagring i gruvor,
tunnlar och täkter är desamma som för värmelagring
bergrum.
Faktorer av betydelse är:
- volymen. Den befintliga öppningens volym kan vara mycket svår
att bestämma. Vattentemperaturen står i relation till bl a
lagervolymen . Om tex lagervolymen är betydligt större än
vad som antagits sjunker vattnets temperatur i motsvarande
grad, vilket kan förändra anläggningens funktion.
spricksystemet och tätheten hos berget i lagervolymen är väsent
liga från värmeförlustsynpunkt och för behovet av förstärk
ningsåtgäder.
vattenbeskaffenheten. Korrosivt vatten kan skada värmepumpan
läggningen. Ändrade temperaturförhållanden kan orsaka igen
sättningsfenomen och vattenkemiska förändringar.
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3.6

Blockfyllda bergrum och gropar

3. 6.1

Ett alternativ till ett konventionellt, öppet bergrum är ett
utsprängt värmelager i berg, där de lossprängda bergmassorna
endast delvis lastas ut, s k blockfyllt värmelager. Värmelag
ret kan exempelvis utföras som bergrum eller som grop i berget,
se Fig. 3.6 och 3.7.

RÖR FÖR
VARMT VATHN

Fig. 3.6 Principiell utformning
av sprängstensfyllda bergrum.
(Byggforskningsrådet R104:1983,
Högtemperaturlagring under mark).

Fig. 3.7 Sprängstensfylld
berggrop med återställd markyta.
(Byggforskningsrådet R104:1983
Högtemperaturlagring under mark).

Värmen lagras dels i vatten, som är värmebärare och cirkulerar
genom stenfyllningen, dels i den kvarlämnade sprängstenen.
De kvarlämnade sprängstensmassorna gör att bergutrymmet kan göras
mycket högt, eftersom massorna stöttar bergväggarna. Förutom
minskade bergförstärknings- och sprängningsarbeten leder metoden
till lägre utlastningskostnader för bergmassorna.
Till nackdelarna hör att språngskiktet (mellan varmt och kallt
vatten) får en ökad utbredning, vilket medför en kvalitetsför
sämring hos den lagrade värmemängden.
De värmemängder som lagras i blockfyllda bergrum och gropar är
i allmänhet så stora att ett centralt värmeförsörjningssystem
behövs. Tekniken är därför lämpad för områdestäckande system
eller för del av tätort.
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3.6.2

Påverkan_gå_omgivningen

Omgivningspåverkan bedöms i stort vara densamma som vid värme
lagring i bergrum, jfr kap 3.4.2.

3.6.3

Betydelsefulla_garametrar

Då värme lagras i blockfyllda bergrum och gropar är det bety
delsefullt att:
blockens och sprängstenens värmeledningsförmåga och värme
kapacitet är hög.
- omgivande berg är relativt sprickfritt för att undvika genom
strömmande grundvatten som bortför värme.
- förlusterna från lagret minimeras genom att ett blockfyllt
bergrum förläggs på ett visst djup under markytan och en spräng
stensfylld berggrop isoleras på överytan.
- förändringar av vattnets beskaffenhet inte medför kemisk på
verkan host ex värmeväxlarytor. Vattent kan påverkas av sten
fyllningens egenskaper såsom bl a exponeringsyta berg/vatten och
termiska egenskaper i kombination med höga temperaturer.
Gropmagasin

3.7
3.7.1

Ett gropvärmelager utgörs av en naturlig eller anlagd grop i jord
eller berg i vilken uppvärmt vatten lagras. Magasinet förses med
värmeisolering på ytan och på gropens sidor. I allmänhet måste
även gropens sidor tätas, jfr Fig. 3.8.

UC/VVX
□□ 000

{

l

I

l

l.- ·-Fig. 3.8

_

__,

·---•___,~.___._.

____ __ .-L

Princip för gropvärmelager. (Byggforskningsrådet
G4:1984. Markvärme - Utvinning och lagring).
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Då lagrets sidor är isolerade begränsar det konvektionsströmmar
orsakade av temperaturdifferenser. Detta medför att temperatur
skiktningen blir relativt stabil. Tätningsmaterial som tål
stora tryck och höga temperaturer är nödvändigt. Temperatur
nivåerna i lagret begränsas av de tätningsmaterial som idag
finns tillgängliga.
3.7.2

Påverkan_gå_omgivningen

Påverkan på omgivningen är mycket begränsad. Markytan, som
gropvärmelagret tar i anspråk, kan emellertid ej utnyttjas
för andra ändamål. I framför allt befintlig bebyggelse kan till
gänglig markyta vara en begränsande faktor.
3.7.3

Betydelsefulla_garametrar

För att anlägga ett gropvärmelager i mark erfordras
- lättschaktad jord respektive berg av god kvalitet. För till
lämpning i befintlig bebyggelse kan detta vara en begränsande
faktor.
- isolering av lagret för att begränsa värmeförlusterna
- tätning av gropvärmelagrets sidor, i det fall omgivande jord
är genomsläpplig eller berg med sprickor förekommer, för att
förhindra värmeförluster genom grundvattenströmning.
Groplager är främst lämpade för små lagringsbehov, somt ex en grupp
av hus. Tekniken kan även komma ifråga som mer renodlat korttids
lager.
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4.

UTREDNINGAR FöR MARKVÄRMETILLÄMPNING VID PLANERING
OCH BYGGANDE

4.1

Utredningsnivåer

Markvärmetekniska studier aktualiseras i samband med kommunal
energiplanering och fysisk planering. Motsvarande studier er
fordras i tillämpliga delar även för energianvändare utanför
kommunens ansvarsområde, tex inom industrin. Energiplaneringen
syftar till att hushålla med energiresurser, minska oljean
vändningen och att ta fram planer för värmeförsörjning. Plane
ringen utförs med olika detaljeringsgrad - från översiktliga
studier för hela tätorter eller kommuner till projektering och
byggande av energiförsörjningsanaläggningar i större eller
mindre skala.
I den fysiska planeringen behandlas nuvarande och framtida an
vändning av mark och vatten. Även här bedrivs planeringen i
olika steg, tex kommunomfattande markanvändningsplan, områdes
plan för en tätort eller förnyelseplanering för befintlig be
byggelse. Den mest detaljerade nivån leder fram till projekte
ring och byggande.
Mellan energiplanering och fysisk planering finns klara sam
band och en åtgärd i den ena typen av planering får konsekven
ser i den andra.
I Tabell 4. 1 redovisas en sammanställning av olika utrednings
nivåer och exempel på redovisningssätt eller produkter som er
hålls efter de olika utredningsstegen. Vidare finns exempel på
i vilka skeden utredningar kan utgöra underlag i beslutspro
cessen i kommuner eller hos andra energianvändare.
4.2

Utredningssyften

Utredningar för utnyttjande av markvärme har självfallet olika
syften och inriktningar beroende på utredningsnivån. På den
översiktliga nivån gäller det oftast att lokalisera, värdera
och reservera lokala energiresurser samt att klargöra behovet
av fortsatta undersökningar. I mer detaljerade studier är syf
tet att ta fram underlag för beslut om investeringar. Den teo
retiskt tillgängliga markvärmepotentialen begränsas av tekniska
och ekonomiska villkor, av konkurrerande mark- och vattenan
vändning samt av alternativa uppvärmningssystem.
I den kommunomfattande planeringen (kommunomfattande värme
försörjningsplan eller markanvändningsplan) gäller det att
lokalisera markvärmeresurser och grovt bedöma deras potential
tex genom en energigeologisk kartering. En sådan kartering
utförs normalt genom studier i flygbilder kompletterad med be
fintligt geotekniskt, geologiskt och hydrogeologiskt kartmate
rial. Vid värdering av energiresursen är oftast referensvärden
avseende termiska parametrar tillräckliga.
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Vid planering för tätort eller tätortsdel (värmeplan eller
fysisk områdesplan) erfordras mer detaljerade uppgifter om
markvärmeresurser. Uppgifterna ligger till grund för val och
utformning av enrgisystem samt för bedömning av kostnaderna.
De markvärmetekniska studierna syftar till att bl a klargöra
storlek, mäktighet och beskaffenhet av en geologisk formation
samt konsekvenserna för den naturliga och bebyggda miljön. Den
energigeologiska karteringen kompletteras med geotekniska och
termiska fältundersökningar, vars innehåll och omfattning be
ror på planeringsnivån.
Väsentligen mer omfattande studier erfordras vid planering
för valt delområde eller projektering av anläggning (detalj
planering för ny eller befintlig bebyggelse respektive projek
tering av värmeförsörjningsanläggning). Syftet är här att i
detalj klargöra förutsättningarna och konsekvenserna av ett
valt markvärmesystem.
I den fysiska planeringen erfordras underlag fört ex lokali
sering och grundläggning av ny bebyggelse. Vid befintlig be
byggelse (stadsförnyelse) måste eventuell påverkan på bl a be
fintliga byggnaders grundläggning klargöras. Konsekvenserna av
långsiktiga förändringar av förhållandena genom uppvärmning
eller avkylning av mark och vatten är andra viktiga frågeställ
ningar. Projektering av en värmeförsörjningsanläggning förut
sätter att markvärmeresursen är känd i detalj liksom påverkan
på omgivningen.
I samband med byggande utförs kontroll dels av arbetsutföran
de, dels av att de förutsättningar som antagits vid projekte
ring är riktiga. Vid avvikelser från beräkningsförutsättning
arna erfordras justeringar i arbetsutförande och/eller ändrad
utformning av anläggningen. Det är dessutom väsentligt att de
verkliga förhållandena dokumenteras i relationshandlingar.
Då anläggningen är i drift erfordras en uppföljning av konsek
venserna för den naturliga och byggda miljön, tex genom mät
ning av rörelser och grundvattennivåer. I samband med experi
mentbyggnadsanläggningar utförs normalt mer omfattande under
sökningar av förändringar i egenskaper hos jord, berg och vat
ten. Dessutom utvärderas anläggningens funktion. Slutligen er
fordras underlag för att upprätta driftsinstruktioner, där
tex förändringar av grundvattnets nivå skall leda till åtgär
der.
Den markvärmetekniska utredningen är specifik för varje objekt.
I allmänhet erfordras såväl geologiska, geotekniska och geo
hydrologiska som termiska undersökningar i fält och laborato
rium.
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4.3

Allmänt om mätningar

Vid utredningar för markvärmesystem erfordras kunskap om ett
flertal parametrar hos eller förhållanden i jord, berg, yt
och grundvatten. Som tidigare nämnts varierar detaljerings
graden och därmed kraven på noggrannhet vid bestämning av de
olika parametrarna. I tidiga utredningsskeden är tabell- och
erfarenhetsvärden ofta tillräckliga, medan specifika värden
för det aktuella området måste tas fram allteftersom planering
och projektering fortskrider.
De parametrar som kan vara aktuella kan mätas eller bestämmas
antingen direkt eller indirekt. Vid direkta mätningar erhålls
det sökta värdet efter mätning i laboratorium eller i fält
samt ur referenslitteratur. I många fall saknas relevanta mät
metoder eller erfordras mycket omfattande mätningar. I sådana
fall kan den sökta storheten bestämmas indirekt genom att en
annan parameter mäts i fält eller på laboratorium. Med hjälp
av ett teoretiskt eller empiriskt samband kan därefter den
sökta parametern beräknas. Principen för direkta och indirekta
mätningar illustreras i Figur 4. 1.

Direkt mätning

Indirekt mätning

Fältundersökning
Lab. undersökning
Litteraturuppgifter

Fältundersökning
Lab. undersökning

~ I I.I>-'

Teoretiska och
IJ
empiriska samband

""'-ll ·IJ>'

Parametervärde

Figur

4. 1 Direkta och indirekta mät- och undersökningsmetoder.
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4.4

Insamling, bearbetning och redovisning av undersöknings
resultat

Vid alla mätningar - såväl i fält som i laboratorium, engångs
mätningar eller mätningar under långa tidsrymder - krävs att
stor omsorg ägnas hela mätkedjan, dvs insamling, bearbetning
och redovisning. Omfattningen av mätningarna och mängden mät
data varierar självfallet med utredningsnivån och om det är
fråga om en kommersiell anläggning eller ett experimentbyggnads
projekt.
Vid kommersiella anläggningar kommer sannolikt mät- och under
sökningsinsätserna att minimeras och mer omfattande mätningar
att utföras endast i undantagsfall. Man bör också eftersträva
enkla mätmetoder och mätsystem.
Vid experim~ntb1ggnadserojekt kan omfattande mätningar erford
ras under lang tid. Automatisering av mätvärdesinsam1ing med
någon form av mätdatorsystem kan här komma till användning.
Ett datorstyrt mätsystem förutsätter att mätinstrument och
givare kan kopplas samman med en dator. Vid sammankoppling
krävs en eller flera enheters k interface eller mellandon som
anpassar de elektriska signalerna mellan mätinstrument och
dator. Den övergripande målsättningen med ett mätdatorsystem
är att fakta om en eller flera mätstorheter samlas in och be
arbetas samt presenteras. Detta ger tre fundamentala uppgifter
för datorn. Den skall kunna:
- läsa av mätvärden
- utföra beräkningar
- utforma resultat
Den automatiska datainsamlingen pågår som regel under en läng
re period. Datamängden blir mycket stor och redigering av mat
data, för beräkningar eller presentation i tabeller och dia
gram kräver därför normalt en dator. Det är ofta önskvärt att
den kontinuerliga registreringen av mätdata kompletteras med
kortvariga mätningar från olika driftfall. Utvärdering av mät
data bör ske fortlöpande för att eventuella nödvändiga åtgär
der skall kunna vidtas i ett så tidigt skede som möjligt.
För experimentbyggnadsprojekt har byggforskningsrådet (BFR)
byggt upp mätcentraler för energiforskning (MCE). MCE har till
uppgift att ge matteknisk service i experimentbyggnadsprojekt,
genom att i första hand svara för insamling och redovisning av
mätdata. Matcentralerna är placerade vid de tekniska högskolor
na i Stockholm och Göteborg. Varje mätcentral har tillgång
till mätteknisk expertis och avancerad utrustning för insam
ling av mätdata.
I de fall standardiserade mätutrustningar, mätförfarande och
redovisning finns följs dessa. Görs avsteg från gällande stan
dard måste detta noteras och klart framgå i de redovisade
handlingarna.
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5.

TERMISK PARAMETERBERAKNING

Några av de empiriska och teoretiska metoder som behandlar
termiska parametrar, beskrivs nedan. Motsvarande beskrivningar
av geotekniska och geohydrologiska samband finns redovisade i
tex handboken BYGG, Geoteknik och redovisas därför inte här.
5. 1

Empiriska beräkningsmodeller

5. 1 . 1

Empirisk_modell_för_värmekonduktivitet

En empirisk modell för beräkning av värmekonduktiviteten hos
jordarter har utformats vid institutet för Kj~leteknik, NTH av
Johansen, Frivik (1980a). En jämförelse mellan Kerstens mät
ningar och beräknade värden enligt hans modell visar bäst
överensstämmelse för finkorninga jordarter och störst avvikel
se för sådana prover där kvartsinnehållet avviker kraftigt
från medelvärdet. Kvarts har en betydligt högre värmekondukti
vitet än de flesta andra bergartsbildande mineral.
Beräkningsmodellen baseras på torrdensiteten och fukthalten i
jordarten samt på om jorden är frusen eller ofrusen. Den geo
metriska medelvärdesekvationen används vid beräkning av en
mättad jordarts värmekonduktivitet.
A = Aw

n

· As

(1-n)

\w =

vattnets konduktivitet

\s

partiklarnas konduktivitet

n

=

( 5. 1 )

porositet

Motsvarande metod används för att beräkna den fasta frak
tionens värmekonduktivitet ur mineralinnehållet.

\ r (1-qz)

( 5. 2)

qz = kvarts konduktivitet
"rest" konduktiv itet (övriga mineraler)
"r

\
)

qz

= kvartsinnehåll

Värmekonduktiviteten för omättade jordar kan beräknas empi
riskt genom att introducera en interpolationsfunktion, som be
skriver variationen mellan mättat och omättat tillstånd.
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Denna normaliserade konduktivitet (Ke), kallad Kerstens tal
beror av vattenmättnadsgraden (Sr) och temperaturnivån och de
finieras som
0

0

Ke(Sr) = (,\-,\ )/(>-'-,\ )
>-

0

,\'

➔

,\

0

0

= ,\ +(,\'-,\ )Ke(Sr)

=

konduktivitet

torrt tillstånd

=

konduktivitet

mättat tillstånd

( 5. 3)

För en finkorning jordart fryser inte allt vatten vid o0 c utan
en relativt stor andel ofruset vatten återstår vid några minus
grader. Eftersom modellen bygger på antingen frusen eller
ofrusen jord, har den modifierats genom interpolation.

5. 1. 2

,\

=

,\- + (,\+-,\-)v

\)

=

förhållandet mellan ofruset vatteninnehåll och
totalt vatteninnehåll

,\+

=

konduktiv itet vid temperaturen +4 °c

,\

=

konduktivitet vid temperaturen -4 OC

(5.4)

Empirisk_modell_för_specifik_värmekapacitet

Vid NTH har experiment utförts på värmekapacitet och ofruset
vatteninnehåll för olika norska jordarter, Johansen, Frivik
(1980a). Resultaten har använts för att ta fram en teoretisk
beräkningsmodell. Värmekapaciteten för en frusen jordart kan
uttryckas som summan av värmekapaciteten för de ingående ande
larna av komponenterna jord (C ), vatten (C ) och is (C. )
samt tillägget för den latentasvärmen från fasändringen 1 ~är
vattnet fryser (CL).
C

=

Cs + Cw + c.l S + CL

(5.5)

Cs = Pd(cs +c it✓ . wu+c.l s (w-v1 u ) )
I

CL

PiL(åv1/åT)

L = latent värme
T = temperatur
WU

= ofrusen vattenhalt

torrdensitet
Pd =
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Modellen har framtagits från experimentella bestämningar på
främst norska jordarter.
För att kunna använda modellen på svenska jordarter måste en
jämförelse av den ofrusna vattenhalten och mineralinnehållet
göras.
5.2

Teoretiska beräkningsmodeller

5.2. 1

Teoretisk_beräkning_av_bergarters_~~~~~~~~9~~!!~i!~!

Ki-iti Horai och Scott Baldridge redovisar en metod för beräk
ning av bergarters värmekonduktivitet ur de ingående mine
ralens värmekonduktivitet och volymandel, Horai, Baldridge
(1972).

Metoden är tillämpbar för magmatiska bergarter samt för makro
skopiskt isotropa och homogena metamorfa och sedimentära berg
arter. För porösa bergarter måste värmekonduktiviteten korri
geras för porositet.
Beräkningsmodellen bygger på att mineralens värmekonduktivitet
och volymandel är kända. Volymandelen av respektive mineral
kan bestämmas genom modalanalys av tunnslip.
Den totala värmekonduktiviteten för ett prov beräknas enligt:
½(\.0 +>i. U)

övre gräns för värmekonduktiviteten

>,.ö

>i.u

(5.6)

=

undre gräns för värmekonduktiviteten

Modellen visar relativt god överensstämmelse med experimentella
bestämningar.
5.3

Tabellvärden

I litteraturen finns erfarenhetsvärden på termiska, geotekniska
och geohydrologiska parametrar samlade i tabeller och diagram.
Tabellerna och diagrammen kan indelas i två huvudtyper. Dels
de som direkt anger det sökta värdet (tex en bergarts värme
ledningsförmåga), dels de som baseras på empiriska och teore
tiska samband. I det senare faller erfordras tabeller över ett
antal olika värden (tex värmeledningsförmågan hos de ingående
mineralen i en bergart) för att beräkna det sökta värdet.

32.

Erfarenhetsvärden i tabellform och diagram finns för termiska
parametrar bl a i CRREL Monograph, (1981) respektive för geo
tekniska och geohydrologiska parametrar i Bergdahl, (1984),
Larsson, (1982) m fl. Tabellverk somt ex TEFYMA och BYGG
innehåller värden, som kan användas i empiriska och teoretiska
formler.
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6.

INVENTERING OCH KARTLÄGGNING

6. 1

Befintligt kartmaterial

Befintligt utrednings- och kartmaterial som kan användas vid
en inventering av naturförutsättningar för värmeutvinning och
värmelagring i jord, berg och vatten är:
- geologiska kartor, framställda av SGU (Sveriges Geologiska
Undersökning). Kartorna har utgivits i flera serier med
varierande skalor sedan 1800-talet. Kvaliteten är därför
mycket varierande, vilket måste beaktas vid användningen.
Till kartorna finns beskrivningar som innehåller åtskillig
information som ej redovisas på själva kartorna.
hydrogeologiska kartblad har framställts för några områden i
skala 1:50000. För närvarande pågår framställning av hydro
geologiska länskartor i skala 1:250000.
- allmänna kartor tex ekonomiska, topografiska och översikts
kartor.
- kommunala kartor, tex primärkartor och grundkartor.
- specialkartor tex orienteringskartor, vegetationskartor,
grusinventeringar och våtmarksinventeringar.
- SGU:s brunnsarkiv.
- geotekniska arkiv hos bl a SGI, SJ, Vägverket, kommuner och
konsultföretag.
- arkiv hos SMHI och länsstyrelser där uppgifter om vind,
nederbörd, temperatur, genomströmning, siktdjup mm finns.
6.2

Geobildtolkning och geologisk kartering

I tidiga planeringsskeden berörs ofta stora markarealer och
geobildtolkning är därvid en lämplig metod att översiktligt
klargöra de geotekniska, geologiska och geohydrologiska för
hållandena. Dessa är av avgörande betydelse för utnyttjandet
av tillgängliga markvärmeresurser och måste därför kartlägga
i ett tidigt planeringsskede.
Ordet geobildtolkning är en förkortning av geologisk-geotek
nisk flygbildstolkning. Geobildtolkning är en karteringsmeto
dik vari flygbildstolkning är huvudmomentet. Inventering och
analys av kartor och borrningsresultat, fältkontroll samt re
dovisning är övriga ingående moment. Metodens detaljeringsgrad
gör att geobildtolkning endast är lämpad för översiktliga be
dömningar i planeringsskeden.
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Flygbilder är mest lämpade för att bestämma terrängens upp
byggnad och de geologiska förhållandena somt ex grundvatten
nivå, lerdjup, sprickigt berg mm. Hela Sveige är täckt med
svart-vita bilder tagna på hög höjd och i skala 1:30000. Under
det senaste decenniet har färgbilder kommit alltmer i bruk,
framför allt i samband med beställningsuppdrag. Dessa är ofta
tagna på lägre höjd och är därför i större skalor. Den optimala
skalan för geobildtolkning är 1:10000 - 1:15000. Sådana bilder
ger både översikt och detaljupplösning. De bästa flygbilderna
för geobildtolkning är färg- och IR-färgbilder, eftersom färg
erna ger en större nyansrikedom än svart-vita flygbilder.
Geobildtolkningen inleds med inventering av tidigare nämnda
kartmaterial så att tolkaren kan "läsa in" områdets geologiska
och geotekniska förhållanden, vilket väsentligt förbättrar
möjligheterna till tolkning.
Flygbildstolkningen utförs i stereoskop av olika slag, vari
genom tolkaren erhåller en tredimensionell bild av terrängen.
Detta är en förutsättning för tolkningen eftersom topografin
återspeglar de underliggande geologiska bildningarna. Föränd
ringen i topografin är mycket ofta beroende av förändringar i
geologin.
Tolkningen består av identifiering och utvärdering av en rad
indikationer ("ledtrådar") inom varje tolkad yta. Indikation
ernas "informationsstyrka" och antal avgör tolkningens säker
het. Fältkontroll är därför nödvändig dels som stickprovskon
troll inom de relativt säkert tolkade ytorna, dels för mer
utförlig kontroll inom ytor där tolkningen är osäker.
Fältkontrollen bör utföras av tolkaren. Den omfattar normalt
okulär besiktning av terrängen och ytlig grävning med spade
samt djupare sticksondering med lätt bärbar utrusning inon;
ytor
insediment och organisk jord.
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7.

FÄLTUNDERSöKNINGAR

7. 1

Geofysiska metoder

7. 1 . 1

Ytmetoder

Med geofysiska ytmetoder avses tekniken att i fält från mark
ytan mäta hur olika jord- och berglager reagerar mot en sta
tiskt eller dynamiskt alstrad kraft. Här behandlas endast de
som kan tänkas ha stor tillämpning i samband med undersökning
ar för markvärmesystem. Dessa är:
- seismiska metoder, varmed avses mätning av stötvågors gång
hastighet i olika jord- och berglager samt deras reflexion
i skiktytor.
geoelektriska metoder, varmed avses mätning av det elektriska
ledningsmotståndet i olika jord- och berglager.
- radiometriska metoder, varmed avses mätning av hur elektromagnetiska vågor fortplantas i olika jord- och berglager.
Metoderna kan användas för att bestämma jorddjup, jordlagergränser
och sprickzoner i berg. Dessutom kan i vissa fall grundvatten
ytans nivå och en relativ bestämning av jordparametrar erhållas.
En utförligare beskrivning av teori och mätutförande samt
metodernas tillämpning och begränsningar finns i Handboken
BYGG, Geoteknik, kap G08 (1984).
Refraktionsseismik
Utrustningen består i den enklaste varianten av en geofon som
avkänner alstrade stötvågor. Dessa fås genom att man slår med
en slägga på en platta som ligger direkt på marken (hammar
seismik). I en seismograf avbildas stötvågorna allteftersom de
når geofonen. Genom att plattan successivt flyttas från geo
fonen hittar den snabbaste vågen allt
upare lagergränser,
jfr figur 7.1.
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Figur 7. 1 Principen för refraktionsseismik. Uppritade tryck
vågor når geofonen i den ordning som siffrorna anger
vid ett successivt ökat avstånd mellan platta och
geofon. (Handboken BYGG, Geoteknik, 1984)
En mer avancerad variant är att använda flera geofoner, ut
placerade med jämnt avstånd rakt ut från stötvågskällan, som
då vanligen är en sprängladdning. Seismografen är i detta fall
flerkanalig och stötvågorna registreras på ett seismogram.
Ingående studier av metodens tillförlitlighet och kartläggning
av dess brister har utförts av Vägverket. Följande punkter
sammanfattar det väsentligaste av vad man fann:
- jorddjupet tenderar att underskattas, främst av mättekniska
och tolkningsmässiga orsaker.
- lutande lager orsakar ofta felaktiga resultat. Starkt lutan
de lager blir utflackade, djupa raviner förvrängs till
grunda sänkor osv.
- grundförutsättningen för ett riktigt resultat är att lagrings
tätheten tilltar mot djupet. Skikt med lägre gånghastighet
(densitet) än ett överliggande "försvinner".
- tjälad jord försvårar till följd av sin höga gånghastighet
registrering av mätsignaler från underliggande lager.
- andra omständigheter, som i hög grad stör mätningarna och
försvårar tolkningen, är förekomst av mäktigare organiska
ytlager samt blackig jord.
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- yttre företeelser som trafik, industri, stark vind mm ger
upphov till vibrationer som stör mätningarna.
- instrumentoperatörens erfarenhet och skicklighet är av av
görande betydelse vid registrering och tolkning av seismo
grammen.
Reflexionsseismik
Metoden bygger på registrering av vertikala tryckvågor, som
reflekteras mot skiktytor i jord- och berglagren. Härvid fås
en avbildning av strukturer i undergrunden. Djupet till en
reflekterande yta fås som en tid (ms).
För att beräkna det verkliga djupet till varje skikt måste de
penetrerade lagrens hastighet vara kända, något som normalt
inte ·ar fallet.
Tillämpningen vad gäller markvärme är i första hand knutet
till den geotermiska undersökningsmetodiken och därför be
gränsat aktuell i Sverige. För vidare beskrivning hänvisas
därför till Sharma, (1976).
Geoelektrik
Vid geoelektrisk mätning bestäms den elektriska resistiviteten
(strömningsmotståndet) i olika jord- och berglager. Metoden
kan även användas för bestämning av vattenkvoten hos jord i
fält, jfr kap 7.4.2.
Den elektriska ledningsförmågan är låg i de flesta mineral som
bygger upp jord- och bergarter. Varationer i ledningsförmågan
är därför mer avhängigt förekomst av parvatten och dess elek
trolytiska egenskaper än själva jord/bergmaterialet i sig.
Emellertid står porositet och vattenkvot i ett visst samband
till materialet varför jordmaterialen kan indelas i klasser
med typiska värden på resistiviteten.
Materialegenskaperna sammanfattas i en konstant benämnd resis
tivitet (P) och definieras som

RA
L

där
R

resistans mellan två ekvipotentialytor

A = genomströmningsytan
L

=

längden mellan ekvipotentialytorna

( 7. 1)
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Gemensamt för all mätning av resistivitet är att en ström med
känd styrka sänds genom en avgränsad del av elektrolyten
(jorden) och mäter det potentialfall som uppkommer på en del
av sträckan. Därpå beräknas resistansen med hjälp av Ohms lag.
Den specifika resistansen, resistiviteten, beräknas sedan på
basis av elektrolytens geometri.
Vid bestämning av jordresistiviteten i fält finns två
huvudförfaranden:
1) mätning direkt i jorden med Wenners 4-elektrodmetod eller
Wenners stavelektrod.
2) mätning enligt box-metoden i upptaget jordprov.
Med Wenners 4-elektrodmetod mäts ett medelvärde av resistivi
teten-i-en-relälivl-slör-}ördvolym (ungefärligen en sfär med
diametern lika med avståndet mellan strömelektroderna). Fyra
stålelektroder sticks ner i jorden utefter en rät linje. Via
mätledningar ansluts de fyra elektroderna till en jordresi
stansmätare så att mätströmmen sänds mellan de två yttre elek
troderna (1 och 4) och potentialfallet mäts mellan de två inre
elektroderna (2 och 3), figur 7.2, Camitz (1980).

Figur 7.2.

Mätprincip för Wenners 4-elektrodmetod.
(Camitz, 1980)

Vid fältmätning av jordresistiviteten enligt Wenners 4-elek
trodmetod fås ett medelvärde av jordresistiviteten i en rela
tivt stor jordvolym där resistiviteten närmast markytan har
stor inverkan på det uppmätta värdet. Med Wenners stav-elek
trodmetod kan jordresistiviteten bestämmas-pä-etl-vissl-a]up
utän ätt-det översta jordlagret får inflytande på mätvärdet.
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Mätprincipen är densamma som för Wenners 4-elektrodmetod. De
fyra elektroderna är fästade på en och samma stav. Staven
sticks ned i jorden till önskat djup. Mätströmmen sänds mellan
den övre och nedre elektroden. Resistansen i jorden fås genom
att mäta potentialfallet mellan de mittersta elektroderna,
varefter jordresistiviteten kan beräknas.
Utöver Wenners stavelektrod förekommer också andra stavelek
troder med olika utformning (Shepard-staven, Columbia-staven,
Geonorsonden, SGI-sonden och SJ-sonden),Camitz (1980).
Box-metoden används ofta då mätning med Wenner-metoderna ej är
möjlig, tex vid bestämning av resistiviteten omedelbart in
till ytan på en jordförlagd konstruktion. Representativa jord
prov tas upp och provas i fält i en jordresistansbox (soil
box). Cellen är så utformad att mätningen kan utföras som vid
Wenner-metoden, med fyra elektroder, jfr kap 8.1.8.
Det finns i princip två typer av mätmetoder. I ena fallet,
geoelektrisk_sondering, flyttas elektroderna på ett successivt
längre avstånd från varandra. Härvid når man allt djupare och
längre ut och nya jordlager involveras. Den uppmätta resisti
viteten plottas mot elektrodavståndet i särskilt diagram,
Figur 7.3. Med hjälp av typkurvor kan lagergänserna sedan be
stämmas. För att den geologiska tolkningen skall vara till
förlitlig krävs dock stöd av borrningar eller en i övrigt god
kännedom om det undersökta områdets geologiska uppbyggnad.

Geoelektrisk sondering
Elektroavstånd, rn
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Q)
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Sand

Fig. 7.3

Lera

I
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0
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o

o o o

0

I

Grus

Exempel på diagram efter geoelektrisk sondering med
inlagd tolkning (Handboken BYGG, Geoteknik, 1984)
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Det andra mätningsförfarandet benämns geoelektrisk_profile

C1Q9• Denna innebär att man använder en uppställning med fasta
elektrodavstånd och med avläsning i flera punkter längs en
linje i terrängen. Förfarandet används tex för att lokalisera
ås- eller bergryggar under lera.
Den uppmätta resistiviteten plottas i diagram och kan sedan
utvärderas som figur 7.4 illustrerar.

Geoelektrisk profilering
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o:::'---------------------Q)

Profilgång
I~

,, -

,,

_.

Il.:;

,, 1/

0.
:::,

0

Figur 7.4

Exempel på diagram efter geoelektrisk profilering.
(Handboken BYGG, Geoteknik, 1984)

Genom att man gör samma profil flera gånger med olika elektrod
avstånd kan man få den genomsnittliga resistiviteten till olika
djup i lagerföljden och därmed en bättre bild av den geologiska
uppbyggnaden.
Vad gäller de geoelektriska metodernas tillförlitlighet bör
följande beaktas:
- djupet till skikt- och lagergränser kan sällan bestämmas en
bart med geoelektrisk mätning. Vanligen krävs borrningar ed
att korrelera mätresultaten mot.
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- lager, vars resistivitet ligger mellan värdet av två om
givande, har dålig eller ingen upplösning på en sonderings
kurva och "försvinner" således.
- lagerföljder som i sig avviker från varandra kan ändå resul
tera i likvärdiga sonderingskurvor och ge upphov till fel
tolkningar.
VLF-metoden
Att använda elektromagnetiskt alstrade radiovågor för att de
tektera inhomogeniteter i jord och berg är en relativt sen
utveckling inom geofysiken och har nyligen introducerats i
Sverige. Erfarenheterna hittills pekar på att metoden är be
gränsad till berg, men att den där är ett utmärkt instrument
för att exempelvis lokalisera vertikala vattenförande sprick
zoner.
Vid VLF-mätning utnyttjas långfrekventa radiovågor, vilka ut
sänds från ett antal fasta stationer världen över. Kring en
ledare i berget, tex en vattenförande krosszon, uppstår ett
inducerat elektromagnetiskt fält. Med VLF-instrumentet mäts
storleken av det inducerade fältets magnetiska komponent och
genom profilmätning kan ledarens läge bestämmas. Styrkan hos
det inducerade magnetfältet uttrycks i% av det primära magnet
fältet. Mätningarna kan utföras direkt från markytan med ett
handburet lätthanterligt instrument eller också från luften
med flygplan.
En förutsättning för att ett störningsfält runt en ledare
skall uppkomma är att ledaren stryker radiovågens riktning.
För att inte missa en ledare bör därför mätningar göras med
radiokällor i flera riktningar.
Figur 7.5 visar en plottning av mätdata längs en profil. Två
kurvor registreras, en som ligger i fas med de primära radio
vågorna (Re) och en som är fasförskjuten (Im). Under ideala
förhållanden visar kurvornas skärningspunkter med 0-linjen
l et för den vertikala ledaren.
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Figur 7.5

Exempel på VLF-mätning över en sprickzon i berg.
(Handboken BYGG, Geoteknik, 1984)

Falska anomalier fås bl a från kraftledningar, vattenledningar,
stängsel mm.
En variant av elektromagnetisk markmätning utgörs av den sk
slingrammetoden. Härvid har man sändaren med i fält och vid
mätningen följer sändare och mottagare varandra på ett visst
avstånd. Jämfört med VLF är slingrammetoden högfrekvent och
anses ha stor känslighet och god upplösning. Den lämpar sig
därför väl för detaljerade undersökningar.
Georadarn
Georadarn kan närmast jämföras med reflexionsseismik eller eko
lodsondering. I stället för ljudvågor sänds emellertid hög
frekventa elektromagnetiska vågor (radiovågor) ner i marken.
Dessa reflekteras av skiktytor och fångas upp av en mottagar
antenn.
Såväl sändare som mottagare är inbyggda i en låda som dras för
hand eller efter ett fordon. På en skrivare fås direkt i fält
ett sk radargram, på vilket skiktytorna längs undersöknings
profilen kontinuerligt avbildas, se Figur 7.6.
Avståndet till en skiktyta kan beräknas genom ansättning av en
gånghastighet eller genom kalibrering medelst sondering ed.
I organiska jordlager (torv, dy och gyttja) kan reflexer er
hållas från 15-20 m djup. I minerogena jordar (lera, silt,
sand och grus) avtar nedträngningsdjupet med ökad halt finjord
och ökad vattenhalt. I lera begränsas djupet till någon meter,
men i sand och grus kan penetrationsdjup på 20-30 m nås.
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Radargram från Enköpingsåsen vid Tärnsjö i Uppland
visande hur en grundvattenyta skär genom åskärnan
och vidare ut i finkornigare sediment på högra
flanken. överst i lagerföljden ligger ett svall
grustäcke. Vid obsröret mättes grundvattennivån
till ca 11 m under markytan. Profillängden är
ca 40 m. ( Bj e l m, 1982 )

Användningsområdet för georadarn är ännu så länge inte helt
klarlagt. Rapporterade tillämpningar är bl a:
-

torvmarksundersökningar.
jorddjupsbestämning i berg/moränområden.
struktur- och mäktighetsanalys av sand- och grusformationer.
kartläggning av grundvattenytor i grova friktionsjordar.
strukturanalys i berg.

7. 1. 2

Borrhåls loggning

I samband med borrning i jord och berg tas normalt prover och
ibland görs också mätningar av sjunkhastighet, spolförluster
mm. Som komplement till denna dokumentation kan borrhålet
dessutom loggas. Härmed avses att en mätprob sänks ned i hålet
varmed en rad fysikaliska jord- och bergparametrar kan regi
streras.
På den internationella marknaden finns ett 20-tal olika mät
sonder, som var och en registrerar olika parametrar från borr
hålsväggen och dess närmsta omgivning. Här skall endast be
röras de vanligaste.
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Elektriska loggningsmetoder
De två vanligaste elektriska loggningsmetoderna är självpoten
tial- (SP) och resistivitetsloggning (R).
~E=lQgg~Q registrerar variationen i den självpotential som
uppkommit, då man borrat ett hål med spolvätska.

En elektrod sänks ned i det vätskefyllda hålet. Sonden är an
sluten till en galvanometer, vilken i sin tur ansluter till en
strömkrets med en elektrod placerad i ett kärl eller en bassäng
med spolvätska. På galvanometern avläses så potentialskillna
derna mellan de två elektroderna.
Mätvärdena matas vanligen fram från en skrivare. I homogent
material fås en rätlinjig registrering av potentialen. I av
snitt med permeabla lager (exempelvis sand) fås en linjeav
vikelse från 0-linjen åt ett håll och i impermeabla zoner
(tex lera) fås en avvikelse åt andra hållet, se exemplet i
Figur 7.7.
Normalt sett registreras SP-loggen samtidigt som resistivitets
loggen (R). R-loggen skiljer sig från SP-loggen genom att poten
tialskillnaden mäts mellan två elektroder som båda är nedförda i
hålet. I princip rör det sig om ett vertikalt utförande av en
geoelektrisk profilering, se 7.1.1. Andra elektroduppställningar
förekommer dock.
Avståndet mellan elektroderna i borrhålet skall för att få god
upplösning vara litet, i normalfallet 0.4 m (KR). Figur 7.7
visar mätresultatet också då avståndet mellan sonderna är
1.6m(LR).
De elektriska loggningsmetoderna är endast användbara i borr
hål som saknar infodring. Den nedre begränsningen av borrhåls
dimensionen ar ca 050 mm.
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Elektriska loggar

Radioaktiva loggar
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Figur 7.7

Borrhålsloggning. Förfarande jämte loggnings
resultat av några vanliga mätningar.
(Handboken BYGG, Geoteknik, 1984)

Kaliper- eller diameterloggen
Denna log mäter variationer i borrhålets diameter. Sonden har
vanligen fjäderarmar som pressas mot borrhålsväggen och av
känner avvikelserna från den dimension hålet borrats med. På
detta sätt kant ex sprickor lokaliseras liksom svällande
leror eller urspolade kaviteter i löst material, se exemplet
Figur 7.7.
Radioaktiva loggningsmetoder
Denna grupp innefattar bl a sonder för bestämning av porositet,
densitet och naturlig gammastrålning.
Neutronloggen (porositetsloggen) består av en neutronkälla och
§fi-a§f§~f60~-Neutronkällan avger neutroner med hög energi,
vilka tränger in i borrhålsväggen. Energin reduceras vid kol
lision med andra atomer, främst vätejoner, vilka tenderar att
absorbera neutronerna. I detektorn räknas antalet lågenergi
neutroner som reflekteras tillbaka. Då det råder ett direkt
samband mellan andelen återvändande neutroner och vätejons
halten, kan följaktligen porösa lager med högt vatteninnehåll
detekteras.

75 150
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Erhållna mätvärden kan på empiriska grunder korreleras till
ett porositetsvärde, se exemplet i Figur 7.7.
Neutron-gammaloggen (densitetsloggen) reagerar på elektron
densiteten runt borrhålet. Från en strålningskälla skickas
snabba gammastrålar in i borrhålsväggen och kolliderar med
elektronerna i formationen. Härvid uppstår en spridd gamma
strålning, vars intensitet registreras i en detektor, fixerad
på ett visst avstånd från strålningskällan.
Antalet kollisioner är direkt relaterat till elektrondensi
teten i formationen, vilken i sin tur beror av skrymdensi
teten. Tillsammans med neutronloggen (porositet) fås en god
bild av formationsparametrarna, se exemplet i Figur 7.7.
Gammaloggen mäter den naturliga gammastrålningen i lager
följden längs borrhålsväggen. Mätsonden består i princip av en
Geiger-mätare. Den radioaktiva strålningen är störst i lera
och lerskiffer varför sonden ger störst utslag i denna typ av
formationer. Sondens höga känslighet gör att den också kan
avkänna tunnare lerskikt och "lerförorenade" sandformationer.
Gammaloggen utgör som "lerdetektor" ett viktigt komplement
till de elektriska loggarna. Dessa kan nämligen ibland missa
sand- eller lerskikt i lagerföljden, särskilt om beskaffen
heten av porvattnet är olikartad. Ett exempel på en gammalogg
kurva visas i Figur 7.7.
De radioaktiva loggningsmetoderna har det gemensamt att de kan
användas i foderinklädda borrhål. Detta är en stor fördel vid
undersökningar i jordlager.
TV-granskning
Granskning av borrhålsväggar kan utföras med en TV-kamera, som
särskilt utformats för att kunna sänkas ned i borrhålet och
avbilda hela hålväggen.
Metoden används företrädesvis i kristallint berg för såväl
kvantitativ som kvalitativ sprickkartering. En förutsättning
är att eventuellt vatten i borrhålet är klart och föroreningar
såsom tex borrmudd måste därför rensas bort före undersök
ningen.
TV-undersökningar kan dessutom användas för att kontrollera
foderrör samt korrosions- och igensättningseffekter.
7.2

Sonderingsmetoder

Med sondering avses i geotekniskt hänseende neddrivning av en
spetsförsedd stång i jord eller berg, varvid motståndet mot
neddrivningen registreras. Neddrivningen kan ske med hjälp av
tryck, slag eller vridning.
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Sondering används normalt för att bestämma jordl agrens
mäktighet och relativa fasthet samt bergytans läge och i viss
mån bergets kvalitet. Ett relativt mått på de finkorniga
jordarnas permeabilitet kan också erhållas liksom värden på
lerors skjuvhållfasthet samt friktionsjords sättnings- och
hållfasthetsegenskaper.
i Sverige vanligaste sonderingsmetoderna är: viktsond,
totaltrycksond, spetstrycksond, portrycksond, hejarsond, motor
slagsond och jordbergsond, Figur 7.8. Flera av dessa metoder
har standardiserats av Svenska geotekniska föreningen (SGF),
som o så utger beteckningsblad - en standard för redovisning
av un rsökningsresultat i plan och sektion. För en närmare
krivning av metoderna hänvisas till Bergdahl (1984) eller
Handboken BYGG, Geoteknik (1984).

Viktsonden består av en skruvformad spets, ett antal skarv
stänger, en viktsats och en svängel. I lös jord sjunker sonden
av enbart belastning medan den i något fastare vrids ned under
samtidig belastning. Den minsta belastning för vilken sonden
sjunker eller antal vridna halvvarv per 0,2 m sjunkning regi
streras.
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Totaltrycksonden består av en pyramidformad spets och ett an
tal skarvstänger som trycks ned i jorden under samtidig regi
strering av neddrivningskraften, max 10-20 kN. Genom en glapp
koppling i spetsen kan man skilja mellan mantelfriktionen på
stängerna och spetsmotståndet, vilket är av betydelse vid ut
värderingen.
Som en speciell typ av trycksond kan man i lösa leror och
organisk jord för översiktliga undersökningar användas k
sticksond. Denna består av en rund spets och ett antal klena
skarvstänger som drivs ned med handkraft, pressning eller
stötning.
Spetstrycksonden består av en konisk spets och ett antal skarv
stänger som pressas ned i jorden med konstant hastighet. Med
kraftgivare på konen och eventuellt en lokal friktionshylsa
närmast däröver kan spetsmotståndet och vid användning av
friktionshylsa den lokala mantelfriktionen registreras konti
nuerligt under neddrivningen.
Portrycksonden kan vara av samma typ som spetstrycksonden där
man närmast över konen monterat ett filter och en tryckgivare
som mäter det under neddrivningen uppkomna porvattentrycket i
jorden närmast spetsen. Intermittent kan portryckets utjämning
avläsas om stopp görs på visst djup i jorden.
Hejarsonden består av en konisk-cylindrisk spets och ett antal
skarvstänger som drivs ned i jorden med en fallhejare. Under
neddrivningen registreras motståndet i antal slag/0,2 m sjunk
ning. Möjlighet finns att skilja mantel- och spetsmotståndet
genom glappkoppling vid spetsen eller momentmätning vid rota
tion av sondstängerna.
Motorslagsond består av en konisk-cylindrisk spets och ett
antal skarvstänger som drivs ned i jorden med hjälp av bensin
motordrivna bergborrmaskiner typ Cobra och Pionjär. Motståndet
registreras i sek/0,2 m sjunkning.
Jord-bergsond består av fyrskärskrona för bergborrning och ett
antal bergborrstål som drivs ned med pneumatiska eller hydraul
iska bergborrmaskiner. Under borrningen registreras motståndet
i sek/0,2 m sjunkning samt förekommande sprickor och slag.
Vid undersökning av de lösaste jordlagren såsom lera, silt och
sand används oftast viktsond, totaltrycksond eller spetstryck
sond, Figur 7.9. Trycksondering är normalt att föredra efter
som den ger mer detaljerad information om jordlagerföljden. I
lera och silt kan även portrycksonden användas vid undersökning
av permeabilitet och förekomst av genomsläppliga skikt i lera.
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Figur 7.9

Exempel på användning av viktsondering genom sedi
ment av lera och sand, bl a för val av plats för
provtagning och insitu-provning, kolvprovtagning
(Kv) och vingprovning (Vb) (Bergdahl, 1984)

Vid undersökningar i grusåsar eller deltabildningar med grövre
material kan hejarsondering typ HfA rekommenderas för bestäm
ning av jordens fasthet. För bestämning av bergytans läge
måste dock ofta jordbergsondering användas.
Vid undersökningar i berg används normalt jord-bergsondering
med tyngre bergborrutrusning. Sonderingen kan kompletteras
med okulär granskning av borrhålsväggen med borrhålskikare
(i grunda hål) eller borrhåls-TV. Bergets permeabilitet kan
också mätas meds k vattenförlustmätning.
Sonderingar av lika slag kompletteras normalt med bl a prov
tagning eftersom utvärderingen av jordens och bergets egen
skaper ofta är beroende av det aktuella jordmaterialet.
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7.3

Provtagning

7. 3. 1

Provtagning_i_jord

Provtagning i jord utförs för att man skall kunna identifiera
jordmaterialet och för att man på laboratorium skall kunna
utföra bestämning av jordens egenskaper tex hållfasthet,
sättningsegenskaper, permeabilitet, värmeledningsförmåga,
vattenkvot mm.
Med hänsyn till jordprovernas kvalitet kan proverna indelas
efter störningsgrad: ostörda, störda och omrörda prover. I
ostörda prover har jorden kvar sin struktur och sina mekaniska
egenskaper, i störda prover har jorden kvar sin struktur men
de mekaniska egenskaperna har förändrats, i omrörda prover har
såväl struktur som de mekaniska egenskaperna förändrats. Vilken
kvalitet på proverna, som erfordras, avgörs av vilka under
sökningar som skall göras på proverna.
De upptagna proverna skall hanteras så att de ej utsätts för
skakningar (gäller ostörda prover), frysning, uttorkning eller
onödigt lufttillträde.
De i Sverige vanligaste provtagningsmetoderna är:
- ostörda prover: Kolvprovtagare, torvprovtagare.
- störda prover:

Provgropsgrävning, provtagningsspetsar,
skruvprovtagare, moränprovtagare.

- omrörda prover: Spadprovtagare, kannprovtagare och
rördrivning.
Av de nämnda provtagarna har endast kolvprovtagaren standardi
serats av Svenska geotekniska föreningen (SGF). Av SGF:s be
teckningsblad framgår också hur resultaten av provtagning och
normala geotekniska laboratorieundersökningar skall redovisas
i plan och sektion.
Nedan
och deras
provtgare
Geoteknik

en kortfattad beskrivning på provtagningsmetoderna
användning. En närmare beskrivning av förekommande
redovisas av Bergdahl (1984) eller Handboken BYGG,
(1984).

Kolvprovtagaren består av ett provtagningsrör med provhylsor
och en skarp egg. Under nedpressningen är provtagaren sluten
med en kolv. När provtagaren pressats ned till provtagnings
nivån kvarhålls kolven och ett prov stansas försiktigt ut,
Figur 7.10. Kolvprovtagaren används främst i kohesionsjord
( lera, gyt a, dy och torv) men även i si lt då man önskar· god
provkvalitet för efterföljande laboratorieundersökningar.
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Ytliga ostörda prover kan på motsvarande sätt uttas från mark
ytan eller i en schaktgrop genom att en stålcylinder drivs in
i jorden. Därefter grävs cylindern fram och provet skärs av
vid cylinderns öppningar. Provcylindern försluts med plastlock.
Metoden är främst användbar vid provtagning i lera, silt ,ch
fuktig sand.
Torvprovtagare kan användas vid ostörd provtagning av torv
lager. Den vid SGI utvecklade provtagaren består av en vågtandad
egg monterad på ett 6 110 mm plaströr, som samtidigt utgör
provbehållaren. Provtagaren trycks ned med en liten fram- och
återgående rörelse så att fibrerna i torven delvis sågas av.
Provgropsgrävnin används ofta vid relativt ytlig provtagning
0-5 m och i stenig och blockig jord där annan provtagning är
omöjlig. För provgropsgrävningen används en traktorgrävare
eller annan mindre grävmaskin. Under grävningen uttas prover
schaktbottnen eller i schaktväggen. Vidare noteras förekomst
av sten och block samt grundvattennivån.
Provtagningsspetsar finns i flera dimensioner och är i princip
utformade som en kolvprovtagare. När provtagaren drivits ned
till provtagningsnivån öppnas den genom att borrstången rote
ras. Provtagaren fylls genom ytterligare neddrivning. Driv
ningen sker med hejarblock för de större och motorslagborr
maskin för de klenare varianterna. Provtagningsspetsarna an
vänds för en punktvis provtagning i friktionsjord och fast
kohesionsjord.
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Figur 7.10

Kolvprovtagare.
Principfigur visande
pågående utstansning
av ett jordprov.
( Bergdah l , 1984)

Figur 7.11

Manuell skruv
provtagning
(AB Jacobson &
Widmark, 1973)

Skruvprovtagaren består av en spetsad stång som är försedd med
en pasvetsad spiralfläns, Figur 7.11. Provtagarens längd och
ytterdiameter varierar bl a
de pä tillgänglig maskinut
rustning. Provtagaren skruvas ned i jorden till provtagnings
nivån och dras därefter upp varvid jordprovet blir sittande på
skruvflänsarna. Skruvprovtagaren används mest för tagning av
prover i kohesions- och silljord men även i sand över grund
vattenytan.
Moränprovtagaren består av rör som nedtill är försett med en
ringborrkrona. Under neddrivn n
till provtagningsnivån
finns i röret en inre borrkrona något under ringborrkronan.
Vid provtagning dras den inre kronan tillbaka med hjälp av en
spindel varefter utborrning av prov kan ske. Moränprovtagaren
även där det finns
används för provtagning i grus och
sten och block.
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Spadprovtagaren består av två mot varandra vända spadar som är
uppslitsade nedtill så att jorden vid rotation skärs loss och
matas in mellan spadarna. Spadprovtagaren används för konti
nuerlig omrörd provtagning i stenfria jordar över grundvatten
ytan.
Kannprovtagaren består av ett rör som är slutet i nederänden
men har en öppning på sidan som kan öppnas och stängas. På
öppningens kant finns en läpp som kan mata in provet i kannan.
Provtagaren drivs ned i jorden till provtagningsnivån med
motorslagsond eller hejarborr. Härefter öppnas kannan och
vrids runt varvid jord matas in i kannan. Kannprovtagaren an
vänds för intermittent provtagning i fastare jord speciellt
under grundvattenytan.
Provtagare av kanntyp finns också för intermittent provtagning
i torv, dy, gyttja samt lös lera, den sk mosskannprovtagaren.
Rördrivning är en samlad benämning för ett provtagningssätt
där jordmaterial successivt fås att tränga in i ett stålrör
allteftersom det slås ned.
Två typer av neddrivningsutrustningar förekommer. Den enklaste
består av en fristående hejarbock av samma typ som sedan gam
malt används vid hejarsondering, jfr figur 7.12.
Ett modernare sätt att driva rören är med trycklufthammare
eller hydraulhammare. Denna sitter vanligen monterad på en
borrigg på ett terränggående fordon, jfr figur 7.13.
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Figur 7.12

Rördri ning med
motordriven hejare.
(Andersson, 1981)

Figur 7.13

Rördrivning med
tryckluftshammare
(Andersson, 1981)

Den vanligaste rördimensionen är 50 mm (2") och rören skarvas
vanligen i längder om 3 m.
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Nederänden av röret, där jordmaterialet tränger in, har olika
utformning allt beroende på ändamålet med provtagningen och
förväntade geologiska förhållanden. Röret kan således vara
helt öppet eller spetsförsett perforerat eller operforerat,
som figur 7.14 visar.

0
Figur 7. 14
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Några olika utformningar av rörets nedre del.
((A) öppet rör. (B) öppet rör med perforerad
nederände. (C) Sluten spets med perforerad
nederände. (D) Hålförsedd spets, sk krysspets
(Andersson, 1981).

Provtagning sker genom att låta jordmaterialet tränga in i
röret antingen genom öppen rörbotten eller genom perforeringar
i nedre röränden. Med jämna mellanrum rensas sedan röret med
hjälp av vatten eller tryckluft.
Perforeringarnas storlek väljes efter förväntad kornstorlek.
Ju grovkornigare formation ju större hål. Vanligen används
2 mn i finkorniga formationer och upp till 8 mm i grovkorniga.
Det ligger alltså i provtagningssättets natur att de grövsta
kornen blir underrepresenterade i provet.
Det material som kommer in i röret via perforeringarna blir
allt efter omständigheterna mer eller mindre omrört. Även om
det perforerade röret med sluten spets ger prover med sämre
representativitet än det öppna röret eller krysspetsen har det
perforerade röret ett par andra fördelar.
B
den mekaniska och hydrauliska kontaktytan mot jordlagren
blir förhållandevis stor. Detta innebär att det under rördriv
ningens gång finns möjligheter att testa olika avsnitt i for
mationen. Dels kan man vid rensblåsning (alternativt spolning)
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se hur fort vattnet blir rent. Detta ger en direkt finger
visning om halten permeabilitetsnedsättande finjord. Dels kan
varje avsnitt testas avseende specifik kapacitet uttryckt som
erhållen vattenmängd per tidsenhet och antagen avsänkning. I
samband med sådan test kan också vattenprov med god repre
sentativitet tas.
Då rördrivningen utförs under grundvattennivån är jordmateria
let som blåses eller spolas upp blandat med mer eller mindre
stora mängder vatten (vid vattenuppspolning även över grund
vattennivån). Det är då av vikt att provtagningskärlet får stå
så lång tid innan dekantering att vattnet blir klart. På så
sätt kommer även finjordpartiklarna med i provet.
Borrsjunkningsmätning utgör vanligen ett gott komplement till
provtagningen bl a för bättre nivårelatering av lagergränser.
Rördrivningsmetoden är normalt begränsad till jordlager med
ringa block- och stenhalt. Bäst fungerar den i isälvslagringar
där borrningsdjup uppemot 50 m är fullt möjligt.

7.3.2

Provtagning_ i_berg

Provtagning i berg utförs för att vid anläggningar i berg
eller större anläggningar på berg kunna göra en geologisk och
bergteknisk klassificering av berget. Borrhålen kan även an
vändas för TV-granskning, vattenförlustmätning och olika logg
ningsmetoder.
Kärnborrning är en typ av rotationsborrning med direkt spol
ning, normalt med vatten. Provtagaren består av ett enkelt
eller dubbelmantlat kärnrör med en ringborrkrona. Denna kan
vara försedd med diamanter för hårdare bergarter eller hård
metallskär för mjukare bergarter. Sedan provtagaren fyllts tas
proverna upp och överförs till provlådor. I protokoll från
provtagningen anges noga på vilka djup proverna tagits och på
vilka djup man ej fått något prov, s.k. kärnförluster, dvs
avsnitt av berget där prov ej erhållits på grund av hålrum,
öppna sprickor eller vittrat berg. Dessa avsnitt kan ur kon
struktionssynpunkt vara de viktigaste.
Hammarborrning kan i vissa sammanhang ersätta eller komplette
ra den betydligt kostsammare kärnborrningen. Metoden är ut
vecklad för borrning i hårt berg, exempelvis gnejs och granit
och är en slående roterande metod med direkt luftspolning. Den
slående funktionen finns ntingen inbyggd i borrhuvudet på
borriggen, sk topphammare eller så alstras slagen via en
nere-i-hålet-motor,
k sänkhammare, jfr figur 7.15.
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SÄNKHAMMARE

Principer för topp- och sänkhammarborrning.
(Andersson, 1984)

Borrkronorna har antingen skärande egg, skärkrona, eller stift,
stiftkrona. Den sistnämnda är vanligast förekommande och finns
i dimension från ca 50 mm (2") upp till ca 500 mm( 20"). För
undersökningsborrning till måttliga djup används normalt topp
hammarutrustning och dimension 50-125mm (2-5"), medan större
håltagningar som exempelvis brunnsborrning ofta görs med sänk
hammare.
Ur prov agningssynpunkt är topphammarmetoden att föredra efter
som provkvalit
blir jämförelsevis bättre. Vid sänkhammarborrjälva hammaren en trång passage som stör upptransning ut
porten av kax.
En klar fördel med hammarborrningen är att metoden medger kontinuerlig
tämning av vatteninströmningen till hålet, tex
genom att den uppfordade vattenmängden mäts i ett kärl. Häri
genom kan bland annat sprickigheten detekteras. Sprickdetekte
ring kan också göras genom att mäta den relativa borrsjunk
ningen. Ur borrsjunkningsdiagram kan oftast också lagergränser
utläsas.
Rotationsborrning med direktspolning är en tung borrmetod där
berget krossas med hjälp av tryck och rotation. Samtidigt som
borren arbetar sig nedåt spolas borrkaxet upp kontinuerligt
med vatt n ell r nägon annan vätska.
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Metoden används främst för borrning i sedimentärt berg (exem
pelvis sand-, kalk- och lersten). Borrkronan, ens k rull
krona, har tandförsedda hjul som rullar mot hålbottnen. Tän
derna tränger ned i berget och bryter loss bitar som sedan
transporteras upp ur hålet med spolvätskan.
Prover som sedimenteras ut ur spolvätskan kan ibland vara
svåra att relatera till nivå. Ofta går man också miste om fin
partiklarna. Provtagning bör därför kombineras med borrsjunk
ningsmätning och mätning av spolflödesförluster som uppkommer
då genomsläppliga lager eller öppna sprickor penetreras.
7.4

In-situ-provning

7. 4. 1

Vingprovning

Skjuvhållfasthet hos kohesionsjord bestäms rutinmässigt i fält
med vingborr, se figur 7.16. Vingborren består i princip av en
överdel (vrid- och mätinstrument) och en nederdel (förläng
ningsstänger och vingdon). Vingdonet består av två vinkelrätt
mot varandra ihopsvetsade plåtar fastsatta på en sondstång.
Vingdon finns i olika storlekar för att såväl lösare som
fastare jord skall kunna provas med samma mätinstrument med
bästa upplösning. Principiellt förekommer två olika typer av
vingborr, utan resp med skyddsrör för sondstängerna och skydds
skåpa för vingdonet.

Vid provning drivs vingdonet ned till den aktuella provnings
nivån varefter vingdonet successivt belastas med ett vridande
moment till brott uppstår i jorden runt vingdonet. Genom att
ta det vridande momentet som erfordras för att orsaka brott
kan man beräkna vid vilken skjuvspänning brott inträffat.
Brottytans storlek bestäms av vingdonets dimensioner. Den på
tta sätt bestämda skjuvspänningen sätts lika med jordmate
rialets odränerade skjuvhållfasthet (T ) . Den vid vingprov
ning bestämda skjuvhållfastheten skallf~ed hänsyn till kryp
brott reduceras om jordens flytgräns överstiger 80% (organisk
jord).
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Princip för vingprovning.

För att bestämma jordens sensitivitet, dvs förhållandet mellan
jordens skjuvhållfasthet i ostört respektive omrört tillstånd,
upprepas mätproceduren efter att vingdonet vridits runt ca 20
varv.
Sedan provningen slutförts på en nivå pressas vingdonet vidare
till nästa provningsnivå. Normalt utförs vingprovning på tex
varje meter under markytan eller vid på förhand utvalda nivåer.
För mer detaljerade uppgifter, beskrivning av olika vingborr
typer och inverkande faktorer på mätresultatet, se Bergdahl
(1984).
7.4.2

En jordarts vatteninnehåll kan i fält bestämmas med bl a elek
triska metoder. De elektriska metoderna baseras på att mäta
markens resistans, kapacitans eller elektromagnetiska vågors
gångtid i mark.
Att mäta resistansen är en enkel metod, som ger omedelbar res
pons och det är enkelt att automatisera mätningen, jfr Geo
elektrik, kap 7. 1.1. En stor nackdel är att mätresultat (nog
grannheten) påverkas av flera svårkontrollerade egenskaper,
bl a lösta salter i vattnet, temperatur och skilda material
egenskaper och inte enbart vattnet i sig. Metoden kan därför
ge dålig noggrannhet.
Den kapacitiva metoden, Rhen (1981), är en elektrisk mätmetod,
som bygger pa att man mäter en kapacitans eller en storhet
kopplad till den. Kapacitansen bestäms av geometriska villkor,
men även av en materialkonstant. Denna är betydligt större för
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vatten än för jordpartiklarna, varför det är möjligt att regi
strera vattenkvoten. Kapacitanssonderna mäter vattenkvoten
runt sonden inom en volym med radie mindre än ca 0,2 m.
Då sonden i huvudsak påverkas av den del av jorden som ligger
just invid sonden, är det viktigt att jorden där kan betraktas
som homogen. Om jorden innehåller större partiklar såsom grus
eller stenar kan området intill sonden, där det elektriska
fältet i huvudsak passerar, vara tämligen inhomogent. Risken
är då stor för felaktiga mätvärden. Denna kan åtgärdas om det
elektriska fältet kan förmås att tränga igenom en större jord
volym. Även sättet att placera sonden i jorden kan skapa inho
mogent material runt sonden. Luftfickor eller om ett annat
jordmaterial rasar ner och lägger sig runt sonden påverkar
mätresultatet. Detta kan undvikas med lämplig teknik och om
sorg vid installering av sonden.
Sonden kan utformas på olika sätt. I figur 7.17 visas några
typer för fältbruk som prövats eller skissats.
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Figur 7.17

lns,de

A: Cylindriska elektroder. Avsedda att placeras i
jorden.
B· Flata elektroder. Avsedda att placeras i jorden.
C· Ett spett avsett att stickas ned i ytskiktet av
marken. (Efter Rhen ( 1981).
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Sambandet mellan jordens vattenkvot och uppmätt kapacitans
måste bestämmas genom kalibrering, figur 7.18. Mätresultaten
är temperaturberoende varför korrektion bör ske vid större
skillnad i temperatur mellan kalibrerings- och mättillfälle.

Figur 7. 18

Samband mellan vattenkvot och kapacitans enligt
kalibrering, Saxena (1979).

Time-Domain Reflectometer (TDR): Den hastighet som en elek
trisk impuls har i en ledare som ligger i jorden beror av dess
egenskaper. Samma materialkonstant som omnämnts för den kapa
citiva metoden påverkar gånghastigheten för en elektromagne
tisk våg. Givarna kan i allmänhet göras oömma så att de tål
mekaniska påfrestningar. Detta förenklar ofta mätförfarandet.
Metoden har gett god reproducerbarhet. En svårighet har emel
lertid varit att bedöma gångtiden för pulsen, vilken har
bedömts ge en osäkerhet på 1 för dielektricitetskonstanten E
Jordens fasta partiklar har en dielektricitetskonstant som
varierar mellan 2 och 4. Enbart vatten har ett värde mellan
och 81 vid frekvensen 30 MHz. Metoden är under utveckling och
kan ge ytterligare möjligheter till vattenkvotsmätning i jord.
7.4.3

Bestämning_av_resistivitet

jordresistivitet menas jordens specifika resistans.
t har
visat sig att denna är en av de viktigaste faktorerna som be
st
r korrosionshastigheten i jord. Resistiviteten kan
enkla metoder bestämmas både i fält och på laboratorium.

Jordresistiviteten bestäms främst av jordens vattenkvot och
salthalten i jordens porvatten. Vidare påverkas resistiviteten
av parvattnets temperatur.
Metoder för bestämning av resistivitet finns beskrivna under
kap 7.1.1, Geoelektrik.
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7.5

Termiska mätningar

7. 5. 1

Sondmetoder för termiska mätningar består av en eller flera
sonder med värmeslinga och temperaturgivare i samma sond resp
i skilda sonder. Mätningen tillgår så att värmeslingan till
förs en effekt, varefter den påföljande temperaturökningen med
tiden registreras. Beroende på materialet utanför sonden ökar
temperaturen med tiden olika snabbt, varur provets termiska
egenskaper kan beräknas.
Sondmetoderna är instationära metoder, dvs det sker en för
ändring av temperaturen med tiden. Detta innebär att värme
konduktivitet och värmediffusivitet samtidigt kan bestämmas.
Med kännedom om både konduktivitet och diffusivitet kan mate
rialets specifika värmekapacitet indirekt bestämmas.
För att kunna utföra riktiga bestämningar av marks termiska
egenskaper är det viktigt att de kan göras på ostörda prover.
In-situ-metoder är därför oftast att föredra. På ostörda pro
ver kan laboratoriemetoder med framgång användas. Sondmetoderna
kan anpassas till såväl fält- som laboratoriebruk.
Sondmetoderna indelas efter antalet ingående sonder
metoden och flersondsmetoden.

ensonds-

Vid mätning enligt flersondsmetoden, Sundberg (1979) och
(1982), används en eller flera temperaturregistrerande sonder
tillsammans med en separat värmesond. Sonderna pressas paral
lellt ner i jorden på bestämda inbördes avstånd. En konstant
effekt påkopplas värmesonden och temperaturökningen med tiden
registreras med temperatursonderna som är placerade på halva
värmesondens djup för undvikande av randeffekter. För att
undvika påverkan av den dagliga temperaturvågen i marken ut
nyttjas en referenstemperaturgivare. Om en temperaturdifferens
registreras med referensgivaren under
ökets gång korri
geras de övriga mätsondernas värden för detta. Principen för
mätningarna framgår av figur 7.19.
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Flersondsmetoden (Sundberg, 1982)

Flersondsmetoden kan användas i både jord och berg.
Faktorer som påverkar mätresultaten är framför allt längd-dia
meterförhållande och inverkan av sondmaterial, felbestämning
av avstånden mellan sonderna samt mättiden. Flersondsmetodens
främsta fördel framför ensondsmetoden är den större mätvolymen.
Vid mätning enligt ensondsmetoden används en sond som inne
håller både värmespiral och temperaturgivare, Sundberg (1982).
halva sondens längd för att undTemperaturgivaren sitter
vika randeffekter. Sonden pressas ner i jorden och sedan vär
meeffekten tillförts registreras temperaturutvecklingen med
tiden. Korrektion för n eventu 11 värmevåg görs på samma sätt
som med flersondsmetoden.

7.5.2

Temperaturmätning

Temperaturer kan liksom andra storheter mätas på en mängd olika
sätt, vissa mycket enkla, andra tekniskt avancerade.
Mätning av temperatur i jord utförs konventionellt med någon
form av temperaturgivare, tex
-

motståndstermometrar.
termoelementgivare.
termistorer.
svängande sträng-termometrar.
halvledargivare (integrerade kretsar).
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Karakteristiskt för temperaturmätningar vid markvärmeprojekt
är:
- litet temperaturintervall (0-100°C).
- små temperaturdifferenser.
- mätningar över lång tidsrymd.
utomhusmiljö.
I samband med mätprojekt vid markvärmesystem har hittills
därför i huvudsak motståndstermometrar och termoelementgivare
kommit till användning.

Motståndstermometrar bygger på principen att elektriska
ledares resistans ändras med temperaturen. De vanligaste mot
ståndstermometrarna använder nickel eller platina. Nickel har
störst temperaturkoefficient medan platina har bäst linaritet
och större temperaturområde, jfr figur 7.20.
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Nickel- och platinatermometrar.

ratt fastlägga vilka resistansvärden givarna skall ha vid
olika temperaturer har normer utarbetats, dock inga svenska.
Normalt följs de tyska DIN-normerna.
En vanligt förekommande givare för temperaturmätning
platinagivare PT 100.

jord är

Termoelementgivare bygger på principen att i en kontaktyta
mellan två metaller uppstår en spänning som är temperaturbe
roende. Spänningens storlek är olika för olika metallkombina
tioner. Kombinationen koppar-konstanten är lämplig för låga
temperaturer, speciellt under o0 c. Denna kombination är rela
tivt motståndskraftig mot korrosion och har god repeterbarhet.
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De vanligaste termoelementtyperna finns att köpa som färdig
isolerad termoelementtråd. Denna består av en ledare vardera
av de båda ingående metallerna, isolerade var för sig och
ibland försedda med en gemensam omspinning av isolermaterial.
För mätning måste ett mottagarinstrument användas. Detta kan
antingen vara visande eller registrerande och antingen direkt
mätande eller av kompensationstyp. Spänningsområdet som skall
mätas är oftast endast några få mV.
Vanligtvis används fast installerade givare. Givarna instal
leras i jorden på det djup, där man önskar bestämma tempera
turen och förses med anslutningsledningar framdragna till en
kopplingsplint vid mätstället. Registrering av temperaturen
sker antingen manuellt eller med hjälp av skrivare eller data
logger.
Givarna kan vid lämplig installation erhålla en mycket god
termisk kontakt med omgivande jord.
Temperaturmätning kan även utföras med rörliga givare, dvs
mätgivare installeras ej fast i jorden utan bringas på plats
ett foderrör endast vid mättillfället.
Utifrån temperaturmätningar i grundvattenobservationsrör kan
jordens värmediffusivitet (temperaturledningsförmåga) bedömas
med hjälp av värden för luftens temperaturamplitud under året
och teorin för temperatursvängningar i fasta kroppar,
Johansson & Lilja (1982).
7.6

Geohydrologiska metoder

7.6.1

Akviferanalys_genom provpumpning

Vid utnyttjande av grundvattenmagasin eller geotermiska forma
tioner för uttag och/eller lagring av vattenburen värme måste
systemdimensionering, brunnsplacering etc föregås av en under
sökning där magasinets hydrauliska egenskaper och villkor
kartläggs.
Med hjälp av provpumpning kan de akvifershydrauliska paramet
rarna beräknas. Man kan också studera vilka randvillkor som
gäller, dvs vilka hydrauliska gränser akviferen har. Med hjälp
härav kan olika driftsituationer simuleras där vatten till
eller frånföres akviferen.
En provpumpning innebär att man bortfrir en bestämd mängd vatten
per tidsenhet, Q, samtidigt som den hydrauliska trycksänkningen
i akviferen, s, mäts. För ändamålet fordras en pumpbrunn och
helst ett eller flera observationsrrir placerade på känt av
stånd från brunnen, se Figur 7.21.
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Figur 7.21

Avsänkningen i ett slutet respektive öppet grundvattenmagasin. (Andersson et al, 1984)

Avsänkningen, s, är störst i brunnen och på tillräckligt av
stånd, R , kan ingen avsänkning märkas. Då avsänkningen är
störst i Obrunnen kommer enligt Darcy's lag vatten att flöda
mot denna. Vid stationära förhållanden kommer flödet mot brun
nen genom en tänkt cylinder kring denna alltid att vara lika
med den uppumpade vattenmängden, Q.
Det är möjligt att med relativt kortvariga provpumpningar dels
beräkna en formations hydrauliska egenskaper, dels göra en be
räkningsprognos av vilka flöden det går att arbeta med liksom
den del av magasinet som påverkas av uttag eller injicering.
För att erhålla mätdata till en hydraulisk analys fordras dels
en fullgod teknisk utrustning, dels att mätningarna utförs en
ligt ett specificerat matprogram.
Den tekniska utrustnin
st
vanligen av dränkbar pump
till pumpbrunnen och p vars bortledningsrör det finns dels en
flödesmätare, dels en ventil för flödesreglering. Själva nivå
mätningen registreras vanligen med el- eller klucklod.
Under senare år har emellertid datainsamlingen vad avser
flödes- och tryckregistrering datoriserats. Man använder då
tryckgivare som sänks necl i brunn och observationsrör för
tryckregistrering samt magnetkonduktiva vattenflödesmätare.
Ofta bestämmer man i samband med undersökningar för markvärme
system även temperatur, vattnets gashalt och vissa selektiva
kemiska parametrar, se Figur 7.22.
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Data logger

Vatten provtagning
Gasprov tagning
Temperatur mätning

~F

.
lodesmatare

Tryckgivare. Temperaturgivare

Drcinkbar pump

D
Figur 7.22

Utrustning för datainsamling vid provpumpning.
(Andersson, Ericsson, 1983)

Själva pumpningen följer sedan ett på förhand upprättat mät
program, vilket förenklat kan beskrivas som följer:
Före pumpstart mäts grundvattentryck (grundvattenstånd) i
samtliga observationsrör som berörs av provpumpningen. Mätning
bör utföras under minst en veckas tid före start, med ett mät
intervall av 1-2 dagar.
Under pumpningen mäts grundvattentryck i pumpbrunnar och samt
liga observationsrör nligt ett logaritmiskt ökande tidsinter
vall. Dessutom registreras pumpkapacitet genom exempelvis av
läsning av uppumpad vattenmängd vid olika tidpunkter. Tidpunk
terna anpassas till mättillfällena för grundvattentryck.
Efter pumpninge11 (återhämtningsskedet) mäts såväl pumpkapaci
tet som grundvattentryck omedelbart före provpumpningens avslutning.
ssutom
ts grundvattentryck i samtliga observationsrör
sa~na logaritmiska tidsintervall som under provpumpningen.
För en mer ingående beskrivning av provpumpning som geohydro
logisk undersökningsmetod hänvisas till Handboken BYGG, Geo
teknik (1984) och Carlsson, Gustafsson (1984).
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7.6.2

Långtidsmätningar_av_grundvattentryck

I detta avsnitt behandlas metoder som primärt kan användas för
långtidsmätningar av grundvattentryck (porvattentryck) vid
projektering och uppföljning av markvärmeanläggningar.
Kännedom om grundvattenståndet i jorden är av betydelse för
stabilitet, sättningar, dräneringar, schakter mm. Därför måste
man redan i samband med projektering av anläggningar i jord
klarlägga grundvattenförhållandena så att eventuella föränd
ringar senare kan bedömas. Eftersom grundvattentrycket i jor
den ej är konstant utan varierar med tiden är det ofta nödvän
digt att göra grundvattenmätningar under en längre period.
Tidsavståndet mellan mätningarna bör vara betydligt mindre än
periodiciteten för väntade förändringar.
En närmare beskrivning av olika metoder för grundvattenmätningar finns
Bergdahl (1984) eller Handboken BYGG, Geoteknik
(1984).
I genomsläpplig jord såsom grus och sand kan grundvattenytan
mätas i öppna rör som nedförs ett stycke under förmodad lägsta
grundvattenniva. Rören kan vara 625 mm vattenledningsrör, som
pluggas eller plattas till i nederänden samt perforeras med
små hål <5 mn. Som filter i röret används grov sand eller
mineralull. Vid nedsättningen noteras noga nivån för såväl
rörets övre ände som dess spets.
Mätning av vattenståndet i röret kan ske med klucklod, plast
slang eller tvåledarkabel med amperemeter.
Ett alternativ till det ovan beskrivna systemet med öppna rör
i genomsläppliga jordar utgör rör med filterspetsar, som även
kan användas i siltig jord och morän. I den av Geotech utveck1ade mode 11 en an vänds ett stål rör (025 e 17 er (633 m11), som per
rerats med stora hål och som fyllts med en porös massa av
sand och plast, Figur 7.23. Filtren är med en nippel förbundna
med en plastslang som utgör stig- och mätrör. Genom att slang
arnas diameter år 4 alternativt 6 mn (dvs mindre än det öppna
ts) erfordras endast en begränsad ut- eller inströmning av
vatten för att tryckjämvikt skall erhållas vid en förändring i
grundvattentrycket.
sen används som engångsspets genom att borrstängerna dras
upp och endast filterspets med förlängningsrör samt plastslang
lämn s kvar. I vissa fall bör man även förse plastslan
s
l med ett mekaniskt skydd.
Avläsning av grundvattenståndet i plaströret utförs normalt
med lek tr i sk dubbe 11 edare och en amperemeter.
Vid mätning av grundvattentryck (portryck) i lera samt vid
mätning av snabba förändringar i andra tätare jordar såsom
silt och morän bör man använda slutna mätsystem sk por
tryckmätare. Dessa är så utformade att det erfordras ett
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m1n1mum av in- eller utströmning av vatten i mätsystemet vid
en tryckförändring. Det finns idag ett flertal sådana system,
hydrauliska, pneumatiska eller elektriska. Under senare tid
har de elektriska systemen utvecklats snabbt bl a beroende på
att det med sådan utrustning är lättare att anordna automatisk
mätning och registrering.
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Figur 7.23

Filterspets av engångstyp Geotech. (Bergdahl, '1984)

Den vanligaste typen av el tris port
kmätare bygger på
principen att mäta frekvensförändringen hos en svängande
sträng vars ena ände är fäst i ett membran, som i sin tur
påverkas av porvattentrycket. Svängningsfrekvensen hos strängen
är direkt beroende av spänningen i strängen och därmed av por
vattentrycket.
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Den andra typen av elektriska portryckmätare använder i han
deln förekommande membrantryckgivare där tryckförändringar med
stor noggrannhet kan bestämmas med trådtöjningsgivare. I det
sk BAT-systemet, Figur 7.24, har man skiljt mätsystemet och
mätspetsarna, varigenom installationskostnaden blir mindre och
ett instrument kan användas för många mätpunkter. Möjligheten
till kontinuerlig övervakning av portryckförändringarna förut
sätter dock en tryckgivare i varje spets.

Förlängningsrör (0 25 mm

Igalvaniserat stålrör)

Mätdonet förs ned till
; spetsen vid varje avläsning

I

lnjektionsnål

1~
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självtätande

•

·Munstycke
\0 25 mm galvaniserat
stålrör.

:~ !Spets av plast
• med keramiskt
: ltilter

Figur 7.24

ts
och mätkropp typ BAT med gummimembran och
kanyl . ( Bergdah l, 1984)

Mätspetsarna består av en plastspets med keramiskt filter och
ett munstycke av rostfritt stål. Spetsarna drivs ned med för
längningsrör av stål, c,625 nm. Vid mätning sänks en mätkropp
ned över munstycket på mätspetsen. För att ge så kort avläs
ningstid som möjligt har munstycket i senare versioner av
mätare försetts med ett gummimembran och mätkroppen med en
tunn kanyl som kan gå igenom membranet. Vattentrycket fort
plantas genom kanylen in till tryckgivarens membran. Avläsning
sker normalt med et digitalt instrument som ger vattentrycket
i m vattenpelare.
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7.7

Hydrologiska metoder

I den mån sjöar och vattendrag berörs av ett projekt, tex ett
ytvattenmagasin, bör man notera aktuella data om vattenstånd,
samt där så är möjligt från SMHI inhämta uppgifter om karak
täristiska vattenstånd, (HHW, MW, LLW) samt i rinnande vatten
motsvarande vattenföringar. När uppgifter om karaktäristiska
vattenstånd ej kan fås men det ändock är av betydelse för pro
jektet att veta vattenstånd eller vattenföring måste mätningar
utföras. Här skall observeras att de naturliga årliga vatten
ståndsvariationerna i svenska sjöar uppgår till 1 a 2 m.
Vattenståndsmätning i sjöar kan göras med fasta peglar, Figur
7.25, eller med registrerande peglar som kräver en särskild
instrumentering, såväl äldre mekaniska som nyare elektriska
instrument finns.

Fast pegel

Figur 7.25

Fast pegel för mätning av ytvattenst nd.
(Reinius, 1968)

För bestämning av vattendjup används pejling eller lodning.
Pejling med graderad stång utförs vid små vattendjup i lugnt
vatten. Lodning utförs med graderad lina eller
ttband för
sedda med en tyngd. Är bottnen lös skall tyngden utgöras av en
platta med trepunktsupphängning eftersom ett l
kan sjunka
ned i sedimenten.
isen
r mindre projekt utför man enklast djupmätning fr
under vintertid eller från båt. I det senar·e f l let äi- det
sv
rned lägesbestämning av lodpunkterna. För att klara lägesbestämningen kan man använda en graderad wire som spänns över
vattendraget eller ett måttband och syftlinjer uppsatta på
stränderna. Lägesbestämning kan också göras med moderna geo
detiska instrument typ Geodimeter.
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För större projekt görs djupmätningen i sektioner enklast med
ekolodning där man mäter djupet med ljudpulser som sänds ut
från en båt och den tid som förflyter till dess reflexen (ekot)
från bottnen återkommer. Eftersom ljudhastigheten i vatten är
känd (1500 m/s) kan djupet beräknas, Figur 7.26. Ekolodningen
kan också ge en indikation på de lösaste bottensedimentens
tjocklek, dvs dy och gyttja av slamkonsistens.

EKOLOD

mottagare

--Kombinerad
sändare
och mottagare

Utgangsför
starkare

Omkopplare

Osctllator

Heterodyn
forstarkare

Ht)flSonttJ!ll
SVf!P

Figur 7.26

Ekolodning. (Bra Bö

ers Lexikon, Band 6)

Den under senare tid utvecklade
radarn, jfr avsnitt 7.1.1,
kan också användas för vattendjupsmätning över större ytor.
Härvid kan man utnyttja möjligheten att köra på isen vintertid
varvid stora ytor relativt snabbt kan
tas. Även med georadar
kan man få en indikation på det lösaste bottenlagrets tjocklek.
Vid bestämning av vattenhastighet och vattenföring i ett
vattendrag kan ett flertal me
användas. Vanligen används
flyglar vid vattenhastighetsmätningar. Flygeln består av en
liten "propeller" på en axel, jfr figur 7.27. När vattnet
driver runt propellern registrei-as varvtalet tex med räkne
verk eller på grafisk väg. Genom att kalibrera flygeln för
kända vattenhastigheter kan vattnets hastighet i ett vattendrag
bestämmas.
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--Stång

Figur 7.27

/ Flygel

Stångflygel för mätning av vattenhastigheten

Vattenföringen kan bestämmas genom att mäta medelhastigheten i
vertikala sektioner med tex flyglar samt mäta vattendjupet i
motsvarande sektioner. Genom att multiplicera medelhastigheter
na med den delyta, som representeras av respektive sektion erhålls delvatten ringen
om sektionen. Summeras vattenföringen
i samtliga sektioner erh lls den totala vattenföringen. Principen för
äknin
framgår av figur 7.28.

Tvärsektion med
uppmätta hastig hetsdiagram

Diagram över me delhastigheten
vmed
Diagram över vatten
föringen per bredd meter

3

t -vmed m,s

Hela ytan är totata
vattenföringen

Figur 7.28

Beräkning av vattenföring med hjälp av mätning av
vattenhastighet och vattendjup. (Reinius, 1968)
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7.8

Metoder för kontroll och uppföljning

Kontroll och uppföljning i samband med markvärmeteknik om
fattar främst mätning av jordtemperatur, portrycksmätning och
bestämning av grundvattennivåer samt rörelsemätning.
Temperaturmätning behandlas i kap 7.5.
~9~ifY~~~~!~!~~ och bestämning_av_grundvattennivåer behandlas

Rörelsemätning indelas normalt grovt i metoder för mätning av
horisontala och vertikala rörelser. I samband med markvärme
teknik är det framförallt mätning av vertikala rörelser (sätt
ningar) som kan bli aktuellt. Mätning av horisontalrörelser
bedöms däremot vara tillämpligt endast i ringa omfattning.
Mätning av vertikalrörelser kan utföras såväl vid markytan som
på olika nivaer därunder.
Sättningsmätning på husgrunder eller andra konstruktioner görs
normalt med precisionsavvägning av avvägningsdubbar. Sättning
arna kan också mätas med hjälp av mätklocka som mäter rörelsen
mellan en konsol på grunden och en referensspegel ofta driven
till fast botten, Fig 7.29.

Referenspegel

: 1 9111'

ättningsmätning med mätklocka på byggnad.
(Bergdahl, 1984)

För mätning av sättningar i markytan eller på visst djup där
under kan p cisionsavvägning av dubbar eller markpeglar till
as. Markpeglar består i princip av skarvbara stålstänger
fastsatta vid fotplattor av durkplåt eller bredflänsiga jord
skruvar.
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Precisionsavvägning av dubbar ger en praktisk mätonoggrannhet
på ca ±1 mm medan mätning med mätklocka ger en mätonoggrannhet
på ca ±0,01 mm.
För mätning av sättningar längs en horisontell sträcka i eller
under markytan kan ens k slangsättningsmätare användas, se
figur 7.30 och 7.31. Mätutrustningen består av instrument,
vinda med en metergraderad slang samt en mätkropp. Slangen är
fylld med vätska, vanligen vatten som står i kontakt med ett
membran i mätkroppen. Beroende på mätkroppens läge i för
hållande till en referensnivå verkar ett vattentryck som kan
avläsas i mm på instrumentet. Vid mätning förs mätkroppen in
till önskad längd i en i förväg utlagd slang längs vilken
sättningen skall bestämmas. Mätonoggrannheten uppgår till
ca±3 mm.

Elektronikenhet
Elkabel
Vätske
nivå

-

Atmosfärstryck

Referenspunkt
Mätutrustning~
___ .--------------------,,__
Gr_aderad ".. -··
Vägbank
'• ..:riatslang

Vätskenivå
regulator

'

Tjäl lyftningsskydd

Tryckgivare

~ D

Pegel till fast botten
,;;:r

Fast botten

Mät kropp

Figur 7.30 Slangsättningsmätare
typ SGI II. Princip
figur. (Bergdahl,
(1984)

Figur 7.31 Princip för slang
sättningsmätning.
( Bergdah l, 1984)

Vid lagring/utvinning av jordvärme kan det vara av intresse
att studera sättningsfördelningen med djupet, dvs mätning av
sättning/hävning i olika skikt under markytan. Detta kan vara
av intresse för att tex följa effekten på jorden av upprepade
temperatursvängningar.
Med bälgslangmätare kan sättningsmätning i ett stort antal
punkter i en jordprofil från markytan och till maximalt ca 25 m
djup utföras. Mätsystemet består av en 25 1m1 spiralarmerad
plastslang (bälgslang) som kan tryckas ihop i längdled. Före
installation av slangen i jorden kapas den i bitar motsvarande
d~skat avstånd mellan mätnivåerna. Slangbitarna skarvas med
plasthylsor som är försedda med en inre metallring. Metallringen
själva mätstället, utgör kontakt för en elektrisk krets som
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består av ett indikeringsinstrument, en kabel och kontaktfjäder
på mätdonet (jfr Figur 7.32). Kabeln utgör samtidigt måttband
så att metallringarnas djup under markytan kan avläsas. Före
mätning installeras bälgslangen i jorden genom att pressa ned
den med en stålspets och ett inre stångsystem eller utförs
installationen med hjälp av foderrör. Det inre stångsystemet
och ev foderrör avlägsnas och efter att jorden slutit sig runt
slangen (2-4 veckor) kan mätningen startas. Mätonoggrannheten
är ca ±1 mm.

n~
- .,
1
'

lndikerinQ$•
' instrument
~ 2 m foderrör
med lock

.__ _ Måttband
Kiinselkropp

En av flera mat·
ringar rom sätts
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nivåer
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.
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25 mm sammantryckbar plast
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Sondstång
---······- (vid nedsättnl
Fast lägsta mät
_.....---·- punkt

.- ....

Foderror,35 mm
inre diam
(vid nedsättnl

Stålspets for
drivn och fixe
ring av slangen
på bottennivå

Figur 7.32

Bälgslan

tarens olika delar. (Bergdahl, 1984).

På motsvarande sätt an sättningsmätning på olika nivåer under
markytan göras på skruvar som drivs ned i jorden runt ett
plaströr, Figur 7.33.

76.

-Styrror

Figur 7.33

Sättningsmätare med magnetskruv. (Bergdahl, 1984)

Skruvarna som har relativt stor yta följer väl jorden i dess
rörelser. I varje skruv finns en magnetring. Avståndet mellan
ringarna mäts med en mätkropp fastsatt i ett måttband. Mät
kroppen är försedd med tungelement som sluter en strömkrets
när det passerar magnetfältet inne i plaströret. Mätonoggrann
heten för mätsystemet är ca 1 mm.
Mätning av horisontalrörelser i jord och byggnader delas upp
ytlig
tning, dvs mätning ovan markytan och mätning under
markytan.
Mätning ovan markytan kan ske med tex optiska eller elekt □optiska instrument eller med längdbeständiga måttband llei'
stänger rån fasta referenspunkter, Bågevik (1979).
För mätning av horisontalrörelser på visst djup under mark an
används normalt någon typ av inklinometer. Med hjälp av inkli
nometer kan lutningen hos ett i jorden installerat plaströr
bestarmia
olika djup under markytan, Bergdahl (1984).
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8

LABORATORIEUNDERSöKNINGAR

8. 1

Geotekniska undersökningar

8. 1 . 1

Klassificering_av_jord_och_berg

Jord indelas och benämns efter sammansättning, efter viktiga
geotekniska egenskaper samt efter bildningssätt.
Indelning av jordarna med avseende på bildningssätt görs efter
arten av ursprungsmaterial och avsättningsmiljö. Med avseende
på ursprunget för de beståndsdelar som ingår i jorden skiljs
mellan mineraljord, som består av mekaniskt eller kemiskt vitt
rat berg, och organisk jord bestående av mer eller mindre
sönderdelade växt- eller djurarter. Indelning efter samman
sättning grundar sig på kornstorleksfördelningen (kap 8.1.2)
hos mineraljorden och på halten av organiskt material. Samman
sättningen har stor betydelse för jordartens geotekniska egen
skaper.
Indelning efter geotekniska egenskaper kan grundas på ett
flertal egenskaper tex:
-

hållfasthetsegenskaper
lagringstäthet
konsistens
tjälfarlighet
vattenkvot

För detaljerade upplysningar om jordarternas indelning och be
nämning, se Karlsson & Hansbo (1982).
Berg indelas och benämns vanligen efter bildningssätt (magma
tiska, sedimentära och metamorfa bergarter), kemisk-mineralo
gisk sammansättning, kristallstorlek samt tekniska egenskaper.
Berggrunden karaktäriseras av dels ingående bergarter, dels
sprickor och slag som genomkorsar berget. Den av
gart,
sprickor och eventuellt grundvatten sammansatta strukturen
kallas bergmassa. För klassificering av bergmassa har ett
antal klassificeringssystem uppställts, jfr Handboken BYGG,
Geoteknik (1984). Systemen har det gemensamt att man bedömer
och viktar ett antal avgörande parametrar genom poängsättning
enligt särskilda anvisningar, varigenom en övergripande betyg
sättning eller klassificering av bergmassan uppnås.
8. l. 2

Kornstorleksfördelning

Med en jordarts kornstorleksfördelning eller kornfördelning
(gradering) menas den procentuella fördelningen av de vikts
mängder av olika kornfraktioner som ingår i jordarten.
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Kornfördelningen bestäms för grövre kornstorlekar genom sikt
ning och för finare partiklar genom sedimentationsförsök. Vid
siktning får jordprovet passera genom en serie siktar av tråd
nät med avtagande maskvidd. Kornstorleken antas motsvara den
fria maskvidden. Vid sedimentationsförsök slammas jordmaterialet
upp i vatten. Kornstorleken beräknas ur kornens sedimentations
hastighet (Stokes lag).
8. 1. 3

Densitet

Jordmaterials egenskaper påverkas i hög grad av relationen
mellan volymerna av fast massa, porvatten och porgas. Defini
tioner framgår av appendix.
Kompaktdensiteten, p , (kvoten mellan fasta fasens massa och
volym) hos jorden gef en uppfattning om mineralsammansättningen
Kompaktdensiteten bestäms vanligen endast för lera, silt och
sand. Jorden torkas vid +105°C pulvriseras och vägs. Den fasta
fasens volym bestäms med pyknometer varefter kompaktdensiteten
beräknas.
Skrymdensiteten, P, (förhållandet mellan total massa och total
volym) för jordprov i provtagningshylsa beräknas med kännedom
om hylsans volym och provets vikt. För jordprov med godtycklig
form och som häftar väl samman kan provets totala volym be
stämmas genom att väga provet dels i luft, dels i en vätska
samt tillämpa Archimedes princip varefter skrymdensiteten kan
beräknas.
8. 1. 4

Vattenkvot

Vattenkvoten, w, (förhållandet mellan vattnets massa och fasta
fasens massa) uttrycks vanligen i procent. Vattenkvoten be
stäms rutinmässigt i laboratorium genom vägning av ett prov
(ostört eller stört) före och
ter torkning i ett dygn vid
105°C.

Hög vattenkvot kan betyda att jorden har hög porositet eller
att den delvis består av organiskt material. Låg vattenkvot
kan innebära att jorden har låg porositet och därmed hög den
sitet såsom exempelvis moränleror eller att den innehåller
grövre material som silt och sand.
Vattenkvoten kan överstiga 100%. I organiska jordar är vatten
kvoter upp till flera hundra procent vanliga: i torv ibland
till storleksordningen ettusen procent.
8.1.5

Permeabil itet

Bestämning av permeabilitet, k, (vattengenomsläpplighet) i
laboratoriet kan ske i rörpermeameter, nippelpermeameter, kom
pressometer, triaxialapparat eller ödometer. Metodval sker
efter jordart och provets beskaffenhet. Permeabiliteten be
stäms på packade jordprover (friktionsjord) eller ostörda
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prover upptagna med kolvborr (kohesionsjord). Metodbeskriv
ningar framgår av Larsson (1982).
I permeametrarna bringas vatten från en reservoar att strömma
genom jordprovet som är inpackat i en cylinder. Permeabili
teten bestäms genom att mäta den vattenmängd som strömmar
genom provet under en viss tid.
För grovkorniga, ensgraderade jordar används rörpermeameter.
Innehåller jorden finmaterial används normalt nippelpermea
metern. På finkorniga jordar och ostörda prover kan försök i
kompressometer eller triaxialförsök utföras för att bestämma
permeabiliteten. Permeabiliteten hos lera, torv och löst lag
rad mellansilt och finsilt bestäms vanligen på ostörda prover
med ödometer.
Ofta räcker det med överslagsvärden på permeabiliteten. För
grovkorniga jordar har man funnit att permeabiliteten främst
påverkas av kornstorleken. Sambandet mellan kornstorlek och
permeabilitet är dock inte användbart i leriga jordarter.
Skj uvhå l lf asthet
---- ----------De laboratoriemetoder som används för bestämning av odränerad
skjuvhållfasthet, T , i jord är triaxialförsök, enaxliga
tryckförsök, direkttuskjuvförsök och konförsök. I samband med
markvärmeteknik är hållfasthetsbestämning av kohesionsjordar
mest intressant. Bestämning med konförsök blir då normalt
aktuellt.
8. 1. 6

Konförsök utförs på ostörda kolvborrprover genom att ansätta
spetsen på en stålkon mot jordprovets yta som måste vara
jämn, jfr figur 8. 1. Konen får sedan falla fritt och dess in
trängning (konintryck) mäts. Inträngningsdjupet har genom jäm
förelser med vingborrförsök kalibrerats mot odränerad skjuv
hållfasthet.
För bestämning av sensitiviteten, S , (förhållandet mel1an
skjuvhållfasthel i ostö,t resp stört tillstånd), upprepas
p,ovet
sarnma material efte, att det tagits u, provhylsan
och röi-t om.
På samma sätt som för vingprnvning ,educeras den uppmätta
skjuvhållfastheten om jordens flytg,äns överstige, 80%, jfr
kap 7. 4. 1
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\

I

Konintryck,

\ I

Figur 8.1
8. 1. 7

Princip för konförsök. (Handboken BYGG, 1984)

Kompressionsegenskaper

En jords kompressionsegenskaper beror på dess avsättnings- och
spänningshistoria. Vid bestämning i laboratorium är man hän
visad till relativt små prover vilka ibland blivit starkt störda
under provtagning och transport. Ostörda prover kan med vanliga
provtagningsmetoder endast tas i kohesionsjordar.
ödometerförsök utförs på ostörda prover av finkorniga jordar
som upptagits med standardkolvborr. Provet, med diametern 50 mm
och höjden 20 mm, innesluts i en ödometer - provets sidor om
sluts av en oeftergivlig ring - under och över provet placeras
filterstenar enligt figur 8.2. Provet belastas stegvis eller
pressas samman med konstant deformationshastighet (CRS försök).

LAST

Figur 8.2

ödometer, efter Larsson (1982).
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Ur försöksresultaten som uppritas i form av en last-sättnings
kurva utvärderas jordens kompressionsegenskaper (förkonsoli
deringstryck, kompressionsmoduler eller kompressionsindex samt
konsolideringskoefficient), jfr Larsson (1982).
Ur ödometerförsök, främst vid CRS-försök. kan även jordens
permeabilitet bestämmas.
8.1.8

Resistivitetsbestämning

Resistivitetsmätning i laboratorium baseras på samma princip
som vid fältbestämning, kap 7.1.1, Geoelektrik.

Bestämning av resistiviteten, D, i jord kan i laboratorium
utföras enligt box-metoden eller med instickselektrod i upp
tagna jordprov. Bestämning av resistiviteten i prov av jord
vatten görs med neddoppningselektrod.
Med box-metoden (Camitz, 1980), kan jordresistiviteten bestäm
mas hos omrörd jord. Mätutrustningen ens k soil-box består av
en cell med fyra elektroder. Cellen utgörs av en låda av iso
lerande material med två motstående sidor av metall. I lådut
rymmet finns två metallelektroder som kan skruvas ur för att
underlätta inpackning av jordprovet, Figur 8.3. Mätningen ut
förs som vid Wenner-metoden med fyra elektroder, jfr kap
7.1.1, Geoelektrik.

Figur 8.3

Soil-box. (Camitz. 1980).
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Med instickselektrod, Camitz (1980), kan resistiviteten be
stämmas i ostört eller omrört jordprov. Metoden lämpar sig
bäst för kohesions- och mellanjord, tex lera och silt. In
stickselektroden, som består av två elektrodblad, figur 8.4,
sticks in i provet vid mätning och ansluts till en jordresi
stansmätare.

Elektrod blad

Figur 8.4

Instickselektrod (Camitz, 1980).

Med neddoppningselektrod, Camitz (1980), kan resistiviteten
bestämmas i prov av jordvatten. Elektroden består av två
platinaplattor som är ingjutna i ett plasthölje. Vid mätning
ansluts elektroden till en jordresistansmätare och doppas ned
i vattenprovet.
8.2

Termisk

8. 2. 1

Ensonds

undersökningar

och flersondsmetoden
-----------------------------

På samma sätt som
krivits i kap 7.5.1 kan ensonds- och flersondsmetoderna använda för laboratorieundersökningar av
värmekonduktivitet, A, och värmediffusivitet, a. Indirekt kan
härigenom ett materials värmekapacitet, C, bestämmas.
Värmesonden som används vid laboratorieundersökningar är nor
3 mn i diameter. Ett prov med ca 100 mm
malt ca 100 rm1 lång och
diameter stansas ut ur marken och representerar ostörda för
hållanden. Sonden förs ner i provet och mätning pågår i ett
par minuter. Vanligtvis används ensondsmetoden, då provets
ringa storlek medför vi sa randeffekter som stör mätningarna.
Nackdelen med metoden är att få den lilla volym som mätningen
genomförs på representativ för en större jordvolym. Fördelarna
är att mättiden är kort och att mätningar är lätta att genom
föra.
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8.2.2

Divided bar-metoden

Värmekonduktiviteten hos en bergart kan bestämmas i labora
torium med "divided bar"-metoden, även kallad plattapparat,
Kristiansen (1978).

Mätningen kan utföras på två olika sätt. I ena fallet får en
endimensionell stationär värmeström passera genom ett prov,
vanligen en cylindrisk borrkärna. Om värmeflödet (q), tempera
turdifferensen över provet (6T) samt provets längd (l)är kända
kan värmekonduktiviteten beräkRas ur A = q l/6TP (W/m K).
Stationära förhållanden uppträder vid konstant värmeproduk
tion, vilken tar relativt lång tid att erhålla.
Med den andra mätmetoden förkortas mättiden väsentligt, då en
konstant temperaturdifferens får styra värmeproduktionen. Vär
meflödets storlek bestäms genom att låta värmeströmmen först
passera en referens med kända egenskaper, jfr Figur 8.5.
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Divided Bar-metoden. Ett konstant värmefl
(q qr)
och temperatursk i 11 naden ( 6T ) över provet I än6d fJ
(lB) bestäms. Hänsyn tas til9 kontaktmo!ståndet (Rp).
(Smdberg, 1982)

odens osäkerhet ligger i kontaktmotståndet som uppstår vid
över
gar mellan metallblock och prov.
8.Z.3

THS-metoden

THS-met
(Transient Hot Strip), Gustafsson, Kavawacki
(1979), användes ursprungligen för att mäta värmekonduktivitet
och värmediffusivitet hos vätskor. Metoden har utvecklats och
kan till
as på fasta material med låg elektrisk konduktivitet.
En metallfolie sammanpressas mellan två provbitar av materia
let. Provbitarna måste ha plana ytor för att god kontakt skall
uppnås och för att undvika luftfickor. Den principiella upp
byggnaden framgår av figur 8.6.
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Information om det omgivande materialets termiska egenskaper
kan erhållas genom att tillföra en konstant ström till metall
folien och den påföljande spänningsökningen över en kort tids
period avläses. Den uppmätta spänningsförändringen beror av
ökningen av den elektriska resistansen som orsakas av tempera
turhöjningen i metallfolien.
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Mätutrustning vid THS-metoden. Den högra kretsen
är en stabiliseringskrets.
S = Två provbitar med mellanliggande metallfolie
P = Effekttillförsel
A = Amperemeter
R , R och R är standardmotstånd, strömbegränsande
0
motstån8 resp balansmotstånd.
U och V är digitalvoltmetrar.
(Gustafsson et al, 1979)

odens fördelar:
- Mätning kan utföras på både fasta och flytande material.
- Korta mättider och små temperaturgradienter minimerar risken
för fuktvandring i jordarter och porösa bergarter.
- Mätning av både värmekonduktivitet och diffusivitet kan
göras samtidigt.
Ytterligare mätningar med foliemetoden samt jämförande mät
ningar krävs för att helt kunna utvärdera metodens användbar
het på geologiska material.
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8.2.4

Droppkalorimeter_och_adiabatisk_kalorimeter

Ett flertal metoder finns för direkt bestämning av specifik
värmekapacitet, c, däribland droppkalorimeter och adiabatisk
kalorimeter.
Dessa metoder finns beskrivna i bl a Suurkuusk, I, Wadsö, I,
(1974) och i Johansen, ö, Frivik, P.R., (1980). Dessa metoder
redovisas därför ej i denna rapport.
8.3

Undersökningar av vattenbeskaffenhet

8.3.1

Provtagning_av_vatten

Provtagning i yt- och grundvatten vid markvärmetillämpning
utförs normalt för kemisk och fysikalisk analys av vattnet,
tex innehåll av fasta partiklar, gaser, salter och syror.
Provtagning i ytvatten eller öppna brunnar kan utföras med
speciella vattenhämtare tex Ruttnerhämtare, som består av ett
plaströr med botten och lock. Hämtaren är under nedsänkningen
till provtagningsnivån öppen men stängs med ett fallod när den
nått avsedd nivå. Hämtaren är också försedd med termometer.
För provtagning av vatten i jord erfordras att man för ned ett
rör med hal, slitsar eller filterspets genom vilket man sedan
kan ta prov genom pumpning. Härvid är det viktigt att man låter
vattnet rinna ca 10 min innan prov tas eftersom vattnet i röret
kan vara påverkat av röret.
I täta jordar såsom lera, gyttja, dy och torv kan man med
vakuum suga upp vattenprov genom nedsatta filterspetsar, som
används fört ex portryckmätning.
8.3.2

Vattenanalyser

Fysikalisk-kemiska undersökningar utförs rutinmässigt på
vattenlaboratorier och omfattar tre huvudområden: Fysikalisk
beskaffenhet, kemisk sammansättning och hygienisk kvalitet.
Normalt analyseras fdljande egenskaper:
- Bottensats och grumlighet. Anger storleken och arten av
grumlighet, vanligen lerslam, borrslam, oxiderat järn eller
mangan.
- Lukt. Vattnets lukt är ibland naturligt miljöbetingad, tex
jord, mossa, sjövatten. järnfdrekomst, svavel väte m m.
- Färg. Färgen i vattnet ors
eller av järnf
ingar.

as vanligen av humuskolloider

- pH. Visar balansen mellan vattnets sura och alkaliska be
ståndsdelar. Låga pH-värden innebär normalt att vattnet är
korrosivt. Höga värden anger hög karbonathalt, vilket gör
vattnet benäget för utfällningar.
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- Konduktivitet. Vattnets konduktivitet bestämmer den elek
triska ledningsförmågan, vilken stiger med ökande salthalt.
- Alkalitet. Vattnets innehåll av bikarbonat, alkalitet, till
sammans med pH och hårdhet har betydelse för vattnets aggres
sivitet och dess benägenhet för utfällningar.
- Klorid och sulfat. Höga klorid- och sulfathalter ökar nor
malt vattnets korrosivitet.
Totalhårdhet anger halten kalcium och magnesium. Står i jäm
vikt med bikarbonat- och kolsyrehalt, den sk kolsyrebalansen.
Rubbas denna, vanligen genom kolsyreavgång, faller kalcium
och magnesium ut som karbonater.
Permanganattal, ett mått på vattnets halt av organiska ämnen
(humuskolloider).
- Ammonium, nitrit, nitrat och fosfat. Förhöjda halter av
dessa ämnen kan tyda pa föroreningar från avloppsvatten och
avrinnande markvatten. Ammonium visar på reducerad miljö,
vanligen med svavelväte. Nitrat anger oxiderad miljö, där
svavlet är bundet som sulfat.
Standardiserade fysikalisk-kemiska analyser är normalt till
räckliga för att ge svar på vilka problem som kan förväntas,
men ibland kan mer ingående analyser krävas.
- Järn, mangan. Förekommer ofta i höga halter vid reducerad
miljö. Vid redoxförändring faller de ut som oxider. Järnrika
vatten ger ibland upphov till bakteriella problem, tex kan
järnbakterier sätta igen brunnar och rör.
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9

FöRSLAG TILL FORTSÄTTNING

9.1

Rekommendationer (checklista) för mätningar

Utredningar för markvärmesystem kan utföras för olika syften
och i varierande planeringssituationer som beskrivits i kapi
tel 4. För att kunna välja rätt undersökningsmetod och rimlig
omfattning av mätningarna bör rekommendationer eller en check
lista upprättas med denna delrapport som underlag. I dessa
rekommendationer anges när, var och hur mätningar och under
sökningar bör utföras med utgångspunkt från utredningssyfte
och aktuellt markvärmesystem.
9.2

Behov av fortsatt forskning och utveckling

Med utgångspunkt från denna delrapport och arbetet enligt kap
9.1 bör det fortsatta FoU-behovet inom mät- och undersöknings
området definieras samt förslag ges till prioritering inom de
olika delområdena.
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BETECKNINGAR OCH BENÄMNINGAR

APPENDIX
1 (2)

Beteckning

Benämning

a

värmediffusivitet (temperaturlednings
förmåga) a = Ve

C

Enhet

värmekapacitet, volymetrisk
C = c-p

värmekapacitet, volymetrisk för vatten

J/m 3 ·K

"'4;18· 10 6

värmekapacitet, volymetrisk, hos det
fasta materialet
C

värmekapacitet, specifik (värmekapa

I/kg· K

citivitet)
värmekaoacitet specifik för is

J/kg·K

:::2,2· 10::l.

hydraulisk gradient
k

L

permeabilitet (hydraulisk konduktivitet)

m/s

längd

m

latent yärme för vatten (smältvärme)

J/kg

:::333•10 3

d

värmeövergångsmotstånd, ma = ,\

m2 • K/W

M

sättningsmodul (kompressionsmodul)

kPa

q

flöde

m3 /s

R

resistans

D,

s

magasinskoefficient
sensitivitet
tid

s

T

transmissivitet

1

temperatur

K ( °C)

u

spänning

V

V

vattenhastighet, v =k·i

m/s

n

viskositet, dynamisk

Ns/m 2

,\

värmekonduktivitet (värmelednings
förmåga)

W/m·K

APPENDIX
2 ( 2)

värmekonduktivitet för vatten
värmekonduktivitet för is

0

T

fU

0,57

W/m·K

~2,2

H/m·K

värmekonduktivitet för det fasta
materialet

W/m·K

värmeresistivitiet

m· K/w

µ

= 1/A

resistivitet

S"?m

rådande normaltryck

kPa

förkonsolideringstryck

kPa

skjuvhållfasthet, odränerad

kPa

Volym

Massa

v;,
vP

Porgas
densitet Pa

ma~o

vw

m

mw

Ev

V

slutna
porer
mk ms

massa, total

kg

massa, fast fas

kg

massa, vatten

kg

massa, kornen inklusive ev slutna porer

kg

volym, total

m3

volym, fast fas

m3

volym, vatten

m3

volym, korn inklusive i kornen inne
slutna porer och sprickor

m3

volym, porei~

m

n

porositet

%

It✓

vattenkvot, w=mw/ms

%

vattenhalt,

"'lo

m

n Vp/V

densitet, skrym,

0

s

densitet,

kt,

=

m/V

kg/m 3
kg/m 3

,) s

densitet för vatten
0

densitet, effektiv

kg/m 3
0

m

w

kg/m 3

