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FÖRORD

Denna rapport behandlar distribution av i ledningar av

PEM-matérial drifttryck <. 4 bar övertryck, dvs

lågtrycksdistribution. En stor del av vid installation av

naturgasledningar för lågtrycksdlstribution hänför sig till
Den i

är schaktning grävmaskin, om

som kedjegrävning och långhålsbörrning. Rörplöjning kan där
är lämplig avsevärt förbilliga läggrslngsarbetet.

institut (SGI) har under 1990 utfört försök
rörplöjning av naturgasledningqr vid tre

Finansierat av AB och ME Malmö

AB, har SGI och Malmö Energi utfört rapportering och
uppföljning av en rörplöjning vid om Malmö.

utgör den kommersieSla naturgasledningen i

som plöjteknik.

Linköping och 1991-06-04

Jan Fallsvik Haglund Alf Lindmark Jönsson
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LÄGGNING AV GASLEDNING MED
PLÖJTEKNIK VID GLOSTORP, MALMÖ

- UPPFÖLJNING OCH RAPPORTERING

Jan Fallsvik,

Haglund, ME AB
Alf Lindmark,

ME AB

1 BAKGRUND

1.1

Vid förläggning av naturgasledningar i har i över-

fall schaktning utförts konventionellt grävmaskin, men

har l en lednings-

rörnedläggningen återfylls.

För att vid förhindra sammanblandning av jordmas-

sor - alv - på yta

ledningssträckningen, d.v.s. den yta där och alvupp-

läggning

mot på en kring-

fyllning omkring gaslednin^en stenfri maximal

8 mm. På har prov

kring s.k. för sandkringfyllningerL

SGI Varia 343



2

av i om 10 m.

på och

och

ring) i Över"

och

(alv(uckras) och utnyttjad yta,

på
yta.

Konventionell ger

låg och
blir hög då blir ca 8 m och er-

upp till 6 år kan på kom-
av av

1.2

ett tjugotal år för av
l har för

av el- 'och s.k. för

El- och

huvud-

i i och har
för l har plöj-

ningsteknik för mil för låg-
trycksdistribution i ©tt 30-tal år.

i för för

av på Initiativ av

(SGI). gav
på tre i

jordförhållanden.
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Rörplöjningsenheten av en banddriven {larvma-

skin) en och en s.k.

Vid startpunkten för en
i vilken och ned till djup.

traktorgrävare gråvmaskin.

på
före rörplöjningens påbörjande. Gaslödningen lyfts upp över
dragmaskinen och plogen och via utformade "valsar"

nöd i Även ned s

på

Når dragmaskinen tillkopplad plog och
längs ledningssträckan bryts jorden upp av plogbillen och lyfts
tillräckligt mycket för att ge åt

hjälp av ned till och
ut 30 cm över

plöjd kör upplyft och läg-
garbox och tillbaka en över den upphöj"

ning, som varmed upphöjningen och

är färdig.
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PROJEKTBESKRIVNING

Plöjningsteknik har nu av i ett
jekt - en ca 3 km 90 mm (PEM) för

(1-4 förbi kyrkby om
Division

till i och
anslutning.

Bjärr

ÖRESUND

VillastKS

^v'|%j^SiS^3"äls|i2g{S%&^^
^•"-•''••;^^^%?X!S8^%1883I»SB38iNff% :Trelleböra'

Den gaslecfningens läge södet om Malmö

har i regi SCl
har i
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SGI har utfört utredning av den

okulärbesiktning, flygb»dstol|<ning, av jordart-

skartor, provgropsgrävning, av jordprover

s.k. fickvingborr. har SGI

för

Vid av plöjningsteknik en mer förun-

då på och ej kan
j utsträckning, vid konventionell

schaktning.

projekt ar av forskningskaraktär varför förhållandevis stor
tonvikt har på den utredningen. Vid en normal för-

undersökninQ för en gasledningsplöjning den ut-

kunna för genom

för eventuella hinder (vägar, ledningar

etc.), lämplig för (exvis. sprängning,

schaktning, jordraket) erforderlig för
rorplöjningen.
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3 GEOLOGISK ÖVERSIKT

Jordlagren i malmötrakten huvudsakligen av lermorån, d.v.s

morän som innehåller än 20 % lerfraktion. domi-

nerar jordens när överstiger

och en har av en "lera".

Bildnings-sättet är dock för alla moräner; den har

av en En innehåller liksom

moråner jordfraktioner - och block.

Lermorånen i är och innehåller

mängder större eller mindre och block av flinta.

har en hög

Vid den vid Glostorp förekommer enligt jordart-

(SGU nr och förutom
(dvs. en en mindre än 20 %) en

ring ca 400 m om kyrkbyn. Den

sig på 15 *• 20 m djup under

provtagning att det finns ett ocli

sitt i anslutning till kyrkbyn, att
av silt och inom

på om se plan ritning

nr 1.

är mycket mäktigt.

SGI Varia 343



7

4 GEOTEKNISK UNDERSÖKNING

41

för att ej och
för att

i går att
darutrustning.

vid att
Att är en

för den inför en rörplöjning, till
kan till stor

i av

en fyrhjulsdriven

var i och på en

Vid mätning en
av 1,5 km/tim.

i två för
två Det

var 1,5 m.

av ett

och och

av plan, ritning nr 2. Det att

Ett grovt 300 mm
morän"; på av att

en vinkel.

De i
är och

rial. av sand och

l finns kan ge
till och
över- och rör en
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på ca 200 mm och grövre tydligt på
grammen. Längs ledningsstråckningen är av

dimensioner och har inte kunnat

4.2 OCH

Totalt 22 provgropar genom försorg av Malmö Energi.

av av plan,

ritning nr 1. Jordlagerförhållandena i och

prover upp för och la-

boratörieresultat i 1.

l provgrop mätning s.k. fickvingborr vid

djup under markytan. gav en grov av de

skjuvhållfastheterna. Vid mätningarna en vinge

diametern 16 mm och höjden 32 mm.

l mätningar (90 %) fast jord d.v.s.

en skjuvhållfasthet än 100 kPa. Vid
skjuvhållfastheten mellan 100 och 380 RPa i lermoränen (medet-

ca 200 kPa). l övriga jordar skjuvhållfastheten
60 och 240 kPa ca 150 kPa).

måktighet ledningssträckningen

0,3 och 1 m.

jordprover har på
på jordartsbenåmnning.
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TABELL 1

Povgrop
Nr

Jordarts- Skjuvhålifasthet
benämning Nivå Värde

Matjords- Stenighet
dim.

Vångavägen

Vångavägen

Vångavägen

Lermorän 0,8 m 140 kPa
sa, si 1,1 m 100 kPa

Morån
sa, si
lerkörtlar

1,0 m 220 kPa

Lermörän 0,6 m 30Q kPa
si 1,1 m 380 KPa

4
Åker vid
fastgh. 31:1

5
Glostorps
kyrkväg

6
Glostorps
kyrkväg

7
Glostorps
kyrkväg

8
Gtostorps
kyrkby

9
GIostorps
kyrkby

10
Glostorps
kyrkby

11
Glostorps
kyrkby

12
Glostorps
kyrkby

si

Lermorän
s.i

Lera
sa, si

Lermorän
sa, si

Lermorän
St

Lermorän
sa, si

Lermorän
sa, si

Sitt
saf

Sitt
(l), saf

0,7
1,1

0,6
1,1

0,6
1,1

1,1

1,1

1,0

1,0

1.0
1.2

1,1

m
m

m
m

m
m

m

m

m

m

m
m

m

160
220

160
240

80
140

200

140

160

240

160
60

200

KPa
kPa

kPa
kPa

RPa
KPa

kPa

kPa

kPa

RPa

kPa
RPa

kPa

0,3 m

0,5 m

0,4 m

0,4 m

0,4 m

1,0 m

1,0 m

0,5 m

0,5 m

0,3 m

Enstaka
150 mm

Enstaka
100 mm

Enstaka
75 mm

Enstaka
100 mm

Enstaka

Flera
200 mm

Enstaka
400 mm

Enstaka
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TABELL 1, forts.

Pövgrop
Nr

13
G l åstorps
kyrkby

14
Krombyvägen

15
Krombyvägen

16
Krombyvågen

17
Krombyvägen

18
Krombyvägen

19
Krombyvägen

20
Krombyvägen

21
Krombyvägen

22
Krombyvägen

Förklaringar

gr = grusig

sa ^ sandig

si = siltig

l = lerig

Jordarts-
benämning

sl

Lera
si

Siltmorån
s
lerkörtlar

gr

Sitt
sa

Siltmorän
gr, l

Lera

Siltmorän
l

Siltmorän
l
Lerkörtlar

Sand
(gr)

(gr) = något

Skjuvhållfasthet
Nivå Värde

0,6 m
1,1 m

0,7 m
1,0 m

0,6 m
1,1 m

0,7 m
1,1 m

0,7 m
1,1 m

0,7 m
1,1 m

0,7 m
1,1 m

0,7 m
1,1 m

0,7 m
1,1 m

0,8 m
1,1 m

grusig

saf = finsandig

(l) = något lerig

80 kPa
60 kPa

140 kPa
100 kPa

220 kPa
240 kPa

140 RPa
80 kPa

140 RPa
140 kPa

180 RPa
200 kPa

160 kPa
160 kPa

140 kPa
220 kPa

180 kPa
160 kPa

180 KPa
140 kPa

Matjords-
täcke

0,7 m
sandig

0,7 m

0,4 m

0,8 m

0,4 m

0,4 m

0,3 m

0,5 m

0,4 m

0,4 m

Stenighet
dim.

Flera
300 mm

Flera
100 mm

Flera
250 mm
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5 ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING

Personal från Malmö Museum har undersökt provgropama

Glostorps kyrkby, och kritpipor från 1700-talet på-

Fynd av dock ej,

varför inga hinder för rörplöjningen fanns ur synvinkel.

6 GENOMFÖRANDE AV RÖRPLÖJNING

6J

6,1.1

De var av PEM-material, <j) 90 mm, ett 2,5

mm (s.k. coating) av

inblandning av gummi, ger en viss

är - "extruderat" - på d.v.s.

och är ej sammanvulcaniserade, utan kan

kan

är i rullar

100 m. utgör s.k. tekniskt mot föreskriven

kringfyllning av

Tillverkare av var TARCO i Danmark och var

i Landskrona.

Vid hopfogning av rören användes elektrosvetsrrmffar. Där led-

ningssträckningen så vinkeiavvikelser att

minsta underskreds, rör-

bojar, vilka genom

trosvetsmuffar,

och var av Von Roll.
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6.1.2

RörplÖjning på
NCC AB,

av

rör, hopfogning av rör, av och

hopfogning av plöjnjng
av av i

$.2

hos

ten i Malmö. till i
län. att

och

prov"

och

des och
via av

ej

och

8. k.

För en TL
för täckdikning. vikt var 26 ton och

300

Vid rörplöjningen och ner i
av en s.k.
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Vid för
en "startgrop" i vilken rörplogens till

läggningsdjup för gasledningen. Ledningsövertäckningen

minst 1,o m, varför läggningsdjupet blev 1,1 m.

traktorgrävare.

Läggarboxens dimensioner möjlig svångningsradie för rörplo-

gen. Den ledningssträckningen innehöll ett

brytpunkter (90°-böjar), vid vilka plöjningen fick avbrytas. Vid
90°-böj vid vägkorsningar

rörplöjningen vid brytpunkterna
och vid vågkorsningarna varefter återfyH^es. Även

dräneringsledningar

rörplöjning var i sett
stycken korsande dräneringar behövde Även åtta

fick på korsande, kablar och vattenled"

ningar.

Markskadorna blir normalt ringa. utförd plöjning framträder

en mindre upphöjning i markytan, plogen
ställning plöjningen utförs härvid att plöjningsmaski-
nen kör fram och en över plogfåran.

Då momenten rörplöjning, sammanfogning av

ning av dräneringsledningar återfyllning av och

var utfördes differenstryckprovning.

kunde gasledningen

slutbesiktning då uppmätning av
dör på
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7 UTVÄRDERING

7.1

8-12 april,

1991. Förutsättningarna var då

koynmit plöjningen; var torr och

ringa.

på året var ännu ej ut-

förd. 1990 Av den

m) var den 87 % m) och
28 % m).

7-2 VAL AV

Vid för
90 för att för-

hindra För i har
sandkringfyllning använts.

Vid av
Aterfyllnings-

och

Vid av vid av
i En stor vid av

sandkringfyllning är och
till återfyllning.

Ett nytt är av
- s.k. typ av rör

av TARCO i Tillverkningen
i upp till (j) 90 mm- ELEF och

TARCO att rör i

i rullar 100 m, ger

rör 10 m.
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Användande av rör jämfört
alternativen sandkringfyllning skyddsrör, vilket ger ka-

och

Det alternativet är att plöja ner gasledningen

sanclkringfyllning i så tillåter.

7.3

Rörplöjningen 3080 m av ledningssträckningen, och
var 150 m/tim 1200 m/arbetsdag.

Rörplogens under plöjning på
-förhållandena 10 och 20 m/min, vilket en

av 600 - 1200 m/tim. att

arbetsmoment än plogning är dimensionerande för

i praktiken. Rörplogen fick vid

brytpunkter och vägkorsningar för laddning av nya
etc.

Vid tidigare då ledningen (se av-
snitt 1.1), har på 200 - 300 m ledning per

varit att mycket bra.

Även vid noggrann planering kan inte rörplogen$ utnytt-

jas optimalt, rörplogen hindras under av

Plöjningen vjd böj, kors-

ning av väg hinder, vilket medför för

rörplogen. En ny vid varje

punkt.

Vid det projektet i Glostorp kunde inte ledning$sträck-
ningens geometri helt för rörplöjning hänsyn till
markanvändningen på de Ett 9Ö°-

kunde inte undvikas-
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7.4

var huvudsakligen 3 m från släntfot, släntkrön
väg. för d^n grödan Ca 4,5 m. Vid

där schaktning utförts grävmaskin

(se avsnitt 1.1) erhölls, gynnsamma väderförhållanden

som vid rörplöjningen i Glostorp, en på ca 8 rn .
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8 KOSTNADER

Vid av för rörplöjning
för alla i

Vid rörplöjninä ingår förundersökning,
ning av och ledningar, grävrsing av

rörptöjning återfyllning av Vid konventionell
"normal"

ning, schaktning, av

avluckring och stenplockning.

Vid att rör-

plÖJning ca 25 % av för
att

är två kan ha helt f^rutsått-

ningar.

i 7.4, att

lan de är ca 3,5 m vid

nell rörplöjning.

en ut-

till för år (år 2 - 6)
be-

För att

ej rörplöjningen

Rörplöjningen vid är ett
inte att
av okulär-

flygbildstolkning, av
fjckvingborr, är ej

i
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SammansjäJjnMg,^^^^^^^^

lecinmjg.1

Projektering, förundersökning 15 kr

(gasrör, fördelar, 86 kr

markeringsband), utläggning av rör, montering av rör

vägkorsningar, 52 kr

rörplöjning, återställning av dräneringsledningar
och övrig återställning

Ledningsrått, 14 kr

Utsättning, inmatning, kontroH, doKumentation 12 kr

driftsättning

per ledning 179 kr

Kostnaderna kommer att projekt till projekt. Faktorer

som är längd,

(intrångsersättning), hinder typ
ringar och olika typer av markanvändning

(åker-mark, trädgårdsodling, parkmark, hagmark, skogs-

mark etc.), typer av grödor (spannmål, betor, vall

etc.). Fördelningen mellan och fast morän) och områ-

den jordarter

Kostnaderna för återstållning av dränéringsledningar kan

på ledningsavsnitt - på

grunä av ofta dokumentation vad och

På ett dränerings-

ledningar kan föreskrivas, ätt en ny dräneringsledning

(stamledning)
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Materialleverantörer och har varit mycket

av att i naturligtvis positivt

i är - fö-

till djup - här i allmän-

het en av inför en

ledningsdragning, l de i har de

en för rörpl^jningens ge-

l bör de
i två " en i

följt av en under-

i
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9 SLUTSATS

Eftersom rörplöjningsmetoden medför jämfört
konverttionella schaktnlngsmetoder bör en ny marknad bli tillgänglig
för gasdistributörerna. Nya kunder kan nu tillkomma, det förut

inte varit ekonomiskt försvarbart att på grund av för

avstånd. Det finns industrier, mindre samhällen

på av bör ges möjlig-
att få naturgasanslutningar.

PlöjningsfÖrsök med ledningsdimension ^ 160 mm (med ^

200 mm) har genomförts
visar att fördeiningsledningar bör kunna bli

för rörplöjning.

Om möjligheter finns bör rörplöjning på de
är billigast.
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BILDBILAGA

Sid 1(5)

Statisk rörplog av fabrikat Barth Holland, TL Excalibar.
Vikt: 26 ton Dragkraft: 300 hästkrafter
Plogens dimensioner: Höjd 1,4 m

Dillens längd 0,8 m
Dillens bredd 0,2 m

Läggarboxens dimensioner: Längd 2,7 m
Bredd 0.2 m

Höjd 1,5 m

Gasledningen lades ut och skarvades på marken längs den blivande
lednings sträckningen. Gasrör TARCO PEM $ 90 mm med extruderat

skyddsskikt ("coating") av transparent polyeten, vilket ger en total
diameter <5 95 mm.
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BILDBILAGA

Sid 2(5)

Vid 90°- bojar och andra hinder såsom korsande vägar etc. avbröts
plöjningen. Efter varje sådant hinder grävdes en startgrop med
traktorgrävare.

Gasledningen skarvades med elektrosvetsmuffar av fabrikat Von Roll.
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BILDBILAG.

Sid 3(5)

Plogen och läggarboxen
säaks^ned i startgropen
varefter plöjnlngen"
Påbörjas.

^1T, le^över draSf°^°"et
ned i läggarboxen vla-

gummldäcksförsedda styrhjul.
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BILDBILAGA

Sid 4(5)

Gasrörsplöjningen gick med en hastighet av 10 - 20 m/minut i den
mycket fasta lermoränen.

Markskadorna blev små. Medelbredden för skadad göda blev 4,5 m.
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BILDBILAGA

Sid 5(5)

Vid korsande asfaltbelagda vägar utfördes förborrning med jordraket,
Ett skyddsrör installerades genom vilket gasröret sedan kunde träs
igenom.
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Större sten.eller dräneringsror på d=0,4m

Större sten

Möjlig husgrund från medeltiden
Större ansamling av block

Finsandig silt
Ledning på d=0,65m
Ledning på d=0,65m

Maran på d = 0,6 - l ,'2 m

"Skiktgräns mellan silt och lermorän

a

Två korsande schakter"med rör d=0.9m

Två korsande schakter med rör d=0,9m

Uppstickande morän på d=0,

Dränering-srö.r w .parallellt

med blivande ledningssträckning

Siltigt. sediment under matjorden

Sandig silt Rör på d=0,7m
Rör'pä d=0,7m

BlockfattlR lermorän.

Delvis blockfattig siltmorän

TECKENFÖRKLARING:

Tolkad markreflex (föremål eller jordkaraktär)
Verkliga förhållanden

-^

Ståtens gebtekriiskä institut
58101 LINKÖPING '

Telefon: 013-U5L.OO - - . .

MALMÖ, GLOSTOKP
PLÖJNING AV NATURGASLEDNING
PLAN - GEORADARMÄTNESTG

2-40/91 l 920509 _
RITN.NR ^ •'.
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Jordarter enlist iordartskartan
("något generaliserat)

= Provgrop, störd provtagning, vingborrning

A r r i e

Statens geptekniska institut
58101 LINKÖPING

Telefon: 013-11 51 0)

MALMÖ, GLOSTOMP
PLÖjmNGAVNATURGASLEDNING '
PLAN

2-40/91 920509 RITN.NR l
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