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FÖRORD 

Värmelager i lös lera består i huvudsak av ett vertikalt slangsystem, som pressats ned i en 
jordvolym, kompletterad med isolering på lagrets överyta och eventuellt också längs sidorna. 
Värmeöverföring till och från lagret sker genom att cirkulera en vätska i slangarna. Vid upp
värmning under drift uppstår sättningar i lagret. 

För ett högtempererat värmelager med lagertemperaturer mellan 35-70 °C uppskattas sätt
ningen efter 30 års drift till 0,5 meter för en lera med ogynnsamma kompressionsegenskaper. 
Storleken på sättningen påverkar lagrets placering och möjligen även driften. En viktig fråga 
är om installerade slangar kan motstå denna sättning utan att bucklas. Om cirkulationen i 
slangarna avbryts på grund av för stora sättningar kan obrukbara slingor behöva stängas av, 
vilket försämrar lagrets funktion. 

Syftet med projektet är att studera möjligheten att accelerera sättningsutvecklingen i ett vär
melager i lös lera genom förbelastning och möjligheten att senare genom fältförsök undersöka 
sättningarnas inverkan på slangarna i jorden. 

Förbelastning studerades under villkoret att sättningen skulle uppgå till 0,5 meter inom 6 må
nader. För att uppfylla det kravet måste en belastning av lagerytan kombineras med vertikal
dräner. I rapporten redovisas ett program för laboratorieförsök med ombyggd laboratorieut
rustning, med de belastnings- och temperaturförhållanden som är aktuella i fält. Rapporten 
redovisar också en plan, inklusive uppskattning av kostnader, för att genomföra fältförsök 
med förbelastning (vertikaldränering). 

Projektet har genomförts vid SGI med Anna Gabrielsson som projektledare. Lovisa Moritz 
och UlfBergdahl har också deltagit i projektet. Ombyggnad av laboratorieutrustning utfördes 

13/ 
av Fredrik Burman och Stig Fogde vid SGis fält- och mätteknikgrupp. 

Linköping i september 2000 

Anna Gabrielsson 
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SAMMANFATTNING 

Ett värmelager i lös lera består av ett vertikalt slangsystem som pressats ned i en lervolym. 
Slangsystemet är uppbyggt av U-formade slangsektioner, vanligtvis med inbördes avstånd 1-2 
meter. Värmeväxling till och från omgivande jord sker via en cirkulerande vätska i slangarna. 
Hög temperatur i värmelagret ger upphov till sättningar. Blir sättningarna för stora kan slang
arna i lagret skadas och cirkulationen därmed äventyras. 

Syftet med projektet är att studera möjligheten att accelerera sättningsutvecklingen i ett vär
melager i lös lera genom förbelastning för att därigenom minska framtida sättningar och möj
ligheten att senare genom fältförsök undersöka sättningarnas inverkan på slangarna i jorden. 
Kan man tillgodogöra sig en hållfasthetsökning i leran för en tillämpning med värmelagring i 
lös lera vid hög temperatur? 

Förbelastningen dimensionerades så att 0,5 meter sättningar erhålls inom 6 månader. För att 
uppfylla det kravet föreslås en belastning av markytan i kombination med installation av ver
tikala dräner. Dränerna har en permeabel kärna som svarar för borttransporten av det utpres
sade vattnet. Vid uppnådd sättning följer en avlastning av ytan. Leran har då konsoliderat för 
ett högre tryck och förväntas tåla högre last innan stora sättningar uppstår. Dimensionering av 
vertikaldränering resulterade i en fyllningshöjd av 2,5 meter, motsvarande 45 kPa, och verti
kala dräner med centrumavstånd 1,2 meter. 

Stegvisa ödometerförsök i laboratoriet planerades som efterliknar spänningssituationen i fält. 
En utrustning kompletterades med anordningar för värmning. Ett program omfattande 6 för
sök, med stegvis belastning och värmning upp till 80 °C, har tagits fram. 

Försök med förbelastning kan utföras på området för försöksfältet för värmelagring i Linkö
ping. Antingen på en separat tidigare outnyttjad yta eller i ett avstängt värmelager (Fält 1 ). 
Under fältförsöket mäts främst cirkulationen i slangarna, sättningar samt portryck och tempe
ratur. 

Kostnaden för praktiska försök med förbelastning av ett värmelager uppskattades till mellan 
770-855 tkr beroende på utförande (1998 års prisnivå, exkl moms). Kostnader för mätpro
gram, handläggning och rapport beräknades till omkring 430 tkr och kostnader för investe
ring, byggande och drift (cirkulation och värmning) till omkring 375 tkr. Besparing i det fall 
att Fält 1 kan utnyttjas uppskattades till cirka 115 tkr. 

Stegvisa ödometerförsök bör utföras i laboratoriet innan fältförsök. Dessa försök kunde inte 
genomföras inom ramen för det här projektet. Med ledning av resultaten från laboratorieför
söken blir det sedan möjligt att uppskatta påverkan av förbelastning och efterföljande värm
ning på leras egenskaper och beteende. Det blir också möjligt att värdera eventuell påverkan 
på installerade slangar. 
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1. INLEDNING 

På olika nivåer i samhället finns en uttalad målsättning att minska energianvändningen base
rad på fossila bränslen till förmån för förnybara energikällor (sol, vind, vatten, biobränslen). 
Samtidigt sätts åtgärder in för att effektivisera befintliga system för värmeförsörjning. 

En förutsättning i arbetet med att åstadkomma konkurrenskraftiga lösningar är att behovet och 
tillgången på värme, och även priset ofta varierar i tiden. En möjlighet är, att i tider med låg 
efterfrågan lagra värme i den befintliga jorden eller i berget för senare uttag när det föreligger 
ett energibehov. Lagringstekniken lämpar sig bäst för lagring under längre tid (några måna
der). För att uppfylla krav på lönsamhet måste den lagrade energin vara billigare än den er
satta energin (primärenergin). En lovande teknik är värmelagring i lös lera vid hög temperatur 
( 40-80 °C) men detta förutsätter att lagrets funktion kan garanteras under hela systemets livs
längd. Fördelen med höga lagringstemperaturer är att den lagrade värmen kan utnyttjas direkt 
av användarna (eventuell värmepump kan uteslutas) och för ett bredare fält av applikationer, 
till exempel säsongslagring av solvärme. 

Ett värmelager i lös lera består av ett vertikalt slangsystem som pressats ned i en lervolym. 
Slangsystemet är uppbyggt av U-formade slangsektioner, vanligtvis med inbördes avstånd 
mellan 1-2 meter. Värmeväxling till och från omgivande jord sker via en cirkulerande vätska i 
slangarna. En hög temperatur i värmelagret ger upphov till sättningar i den lösa leran. Blir 
sättningarna för stora kan slangarna i lagret skadas och cirkulationen därmed äventyras, det 
vill säga lagret blir obrukbart. 

Några viktiga frågeställningar i sammanhanget är: 

• Slangarnas förmåga att uppta förväntade maximala sättningar i värmelagret. 
• Maximal sättning som slangarna kan utsättas för utan att skadas. 
• Lämplig utformning och installation av markvärmeväxlare för att förhindra 

skadlig inverkan av sättningar. 
• Förbelastning som metod att minska framtida sättningspåverkan i värmelager. 

Erfarenheter av 20-30 års drift av högtempererade värmelager i lös lera saknas. För ett fall, 
med mycket kompressibel lera, har teoretiska beräkningar visat att maximal totalsättning i 
storleksordningen 0,5 meter kan förväntas för ett högtempererat värmelager efter lång tids 
drift, 20 a30 år. 

Ett sätt att undersöka slangarnas förmåga och bestämma den maximala sättningen som slang
arna i ett värmelager kan utsättas är att utföra belastningsförsök i fält. En last, till exempel 
bestående av jord, påförs värmelagrets yta. En konsolideringsprocess startar i leran som re
sulterar i sättningar och en hållfasthetsökning. Under försöket kontrolleras cirkulationen i 
slangsystemet och sättningsutvecklingen i värmelagret. Lasten dimensioneras så att sättningen 
efter en viss tid blir den maximalt förväntade för ett fullstort värmelager efter lång tids drift. 

Ett sätt att undersöka effekter av förbelastning på leras egenskaper är att utföra laboratorieför
sök. I laboratoriet kan ett ostört lerprov utsättas för motsvarande spänningar och temperaturer 
som är aktuellt vid förbelastning av värmelager i fält. Inverkan av provets storlek och tidsas
pekten är viktiga faktorer när det gäller att värdera förbelastning som metod i fält. 
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2. SYFTE OCH GENOMFÖRANDE 

Syftet med projektet är att studera möjligheten att accelerera sättningsutvecklingen i ett vär
melager i lös lera genom förbelastning och möjligheten att senare genom fältförsök undersöka 
sättningarnas inverkan på slangarna i jorden. Förbelastning av lera används med målsättning
en att åstadkomma en hållfasthetsökning och därigenom minska framtida sättningar under 
bruksstadiet. Vertikaldränering är en metod där överlasten kombineras med vertikala dräner 
installerade i jorden. Med dränemas hjälp förkortas strörnningsvägar för det utpressade vatt
net, vilket påskyndar sättningsförloppet. 

Projektet omfattar följande delar: 
• Beräkning av sättningsförlopp vid förbelastning. 
• Anpassning av utrustning för stegvisa ödometerförsök till samtidig värmning (80 °C). 
• Program för laboratorieförsök. 
• Planering och beräkning av kostnader för belastningsförsök i fält. 

Med hjälp av en modell för sättningsberäkning av värmelager i lera (Moritz, 1995) uppskattas 
den maximala sättningen i ett högtempererat värmelager i mycket lös kompressibel lera till 
omkring 0,5 meter efter 30 års drift. Sättningsberäkningar utfördes därför med målsättningen 
att uppnå 0,5 meter sättning men inom en kortare tidsrymd, cirka 6 månader. För beräkningar 
av sättningen och dess tidsförlopp för olika laster på markytan utnyttjades beräkningspro
grammet Embankco (Bengtsson & Larsson 1994). Programmet är i första hand :framtaget för 
fall med vägbankar på lös finkornig jord. I programmet förutsätts att lasten är långsträckt, 
endimensionell konsolidering sker genom vertikal strömning och att spänningsökning på 
grund av last kan beräknas med hjälp av elasticitetsteori. Som indata till programmet används 
bland annat lerans kompressionsegenskaper bestämda från ödometerförsök (CRS-försök). 

Beräkningarna utfördes dels för en last enskilt, dels för en last i kombination med vertikaldrä
ner samt för en last med antagande om sänkt förkonsolideringstryck på grund av uppvärm
ning. Sättningen i ett värmelager utan överlast beror främst på värmelagrets höga temperatur 
och möjligen inledningsvis på ett med temperaturen minskande förkonsolideringstryck. Där
för skulle det vara intressant att studera förbelastning i kombination med värmning av ett 
värmelager för att kunna verifiera en sänkning av förkonsolideringstrycket, vilket har erhållits 
vid CRS-försök i laboratoriet (Moritz, 1995). 

Eventuella skillnader i sättningsfördelning mot djupet, som följd av en påförd last och enbart 
genom en temperaturlast beaktades. Genom att studera den beräknade sättningens fördelning 
mot djupet (kompressionen) kan förslag ges till lämplig utformning av markvärmeväxlare 
med hänsyn till förväntad kompression. 

Om man kan tillgodoräkna sig en sättning på grund av överlast i byggskedet, för en tillämp
ning då jorden senare värms, kan undersökas i laboratoriet. Ett program togs fram för stegvisa 
ödometerförsök med ostörda lerprover, med den belastningsväg som planeras vid en förbe
lastning i fält och vid samma temperaturer. Den gängse laboratorieutrustningen komplettera
des med anordningar för värmning av provet. Temperaturer på upp till 80 °C förutsattes. 
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Slutligen presenteras en plan för belastningsförsök i fält. Planen bygger på att en last påförs 
värmelagret för att påskynda sättningsutvecklingen, under samtidig cirkulation i slangarna. 
Cirkulationen utförs eventuellt med samtidig värmning av den cirkulerande fluiden. Pro
grammet omfattar instrumentering och mätningar under och efter pålastning. Studien omfatta
de också en preliminär kostnadskalkyl för praktiska försök, inklusive uppföljning. 

3. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SÄTTNINGSBERÄKNING 

3.1 Generell beskrivning av sättningsutveckling i värmelager 

En höjning av temperaturen i lera ger upphov till en termisk expansion av porvatten och jord
partiklar. Under förutsättning att uppvärmningen sker relativt snabbt och att förekomsten av 
dräneringsvägar är begränsad erhålls en hävning av jordvolymen. Ett porövertryck uppstår vid 
värmningen på grund av skillnader i värmeutvidgning mellanjordpartiklarna och porvattnet. 
Det uppkomna porövertrycket leder till att en konsolideringsprocess startar som resulterar i 
sättningar efter den inledande hävningen. Förutom sättning i samband med utjämning av po
rövertryck uppstår även sättningar på grund av krypning, eller så kallad sekundär konsolide
nng. 

Principen för sättningsförloppet för ett högtempererat värmelager i lera med cyklisk variation 
av lagertemperaturen motsvarande säsongslagring visas i Figur 3 .1. Sättning på grund av kon
solidering (porövertryck) dominerar i början medan sättning på grund av krypning ökar i be
tydelse med tiden. 

TEMPERATURE 

Consolidation 

Creeping 

\ /-~ 
RealSETTLEMENT 

Figur 3.1 Förväntad sättningsutveckling för ett värmelager med cykliskt varierande 
temperatur motsvarande säsongslagring (Gabrielsson et al 1997). Den 
streckade kurvan är verklig sättning medan den /te/dragna kurvan är en be
räknad medelsättning. 
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Sättningen i ett högtempererat värmelager i lös lera kan beräknas med kännedom om lerans 
geotekniska egenskaper vid naturliga temperaturförhållanden tillsammans med en beräk
ningsmodell för uppskattning av kompressionsegenskaper vid förhöjd temperatur (Moritz 
1995). Med modellens hjälp beräknas sättningen på grund av konsolidering genom utjämning 
av porövertryck och på grund av krypning. Modellen är baserad på laboratorieförsök vid för
höjd temperatur samt jämförelser med fältförsök i en pilotanläggning. 

3.2 Jordprofil 

Sättningar beräknas för jordprofilen i området för SGis försöksfält för värmelagring i lera. 
Försöksfältet är beläget vid segelbåtshamnen i Linköping i nära anslutning till E4:as korsning 
med Stångån. 

Jordprofilen består överst av cirka 2 meter torrskorpelera, underlagrad av lera med växtdelar 
vilken nedåt övergår till ren lera på cirka 8 meters djup, se Figur 3.2. Under 8 meter djup upp
träder sulfidfläckar i leran ner till 11 å 12 meters djup. I djupare skikt finns siltinslag i leran 
vilka förekommer ner till fastare skikt, cirka 18 meter under markytan. 
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Figur3.2 Jordprofil i Försöksfältetför värmelagring vid Linköpings segelbåtsltamn. 

Vattenkvoten under torrskorpan varierar mellan 70 och 85 %. CPT-sonderingar har visat att 
leran är relativt homogen och saknar dränerande skikt ned till 18 meters djup. Permeabilitets
mätningar i fält överensstämmer med permeabilitetsvärden från CRS-försök på ostörda ler
prover i laboratoriet (Tremblay & Eriksson, 1988). Permeabilitet för den homogena leran är i 
medeltal 8. 10-10 m/s. Leran är lös till halvfast. 
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Den odränerade skjuvhållfastheten är cirka 17 kPa på 4 meters djup och ökar något till om
kring 20 kPa på 11 meters djup (konförsök), se Figur 3.3. CRS-försök visar att leran är något 
överkonsoliderad motsvarande cirka 30 kPa på 3 meters djup varefter överkonsolideringen 
sjunker till 15-20 kPa mellan 5 och 10 meters djup, se Figur 3.4. 
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Figur3.3 Odränerad skjuvhållfasthet bestämd genom vingförsök, konförsök och enax
ligt tryckförsök i Försöksfältet. 

Förkonsolideringstryck [kPa] 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 

0 
~ 

\ ~2 
\ - ~· 

-
3 - ,.~,. -

4 
0 CRS-försök, 900417 (referens) \

5 

\ 
.!. ..... D CRS-försök, 991129 (referens) 

6 
- Effektivspänningg Q7 

Q. .. · .. ·Tolkat förkonsolideringstryck 
i3' 8 \ ;,,

9 \ - A,\10 
\

11 --
12 \ 
13 \ 

\ 
".; 

14 

15 
\ 

Figur3.4 Effektiv vertikalspänning ochförkonsolideringstryck som funktion av djupet 
i Försöksfältet. 

En sammanställning över resultaten från geotekniska undersökningar i Försöksfältet finns i 
Bilaga L 
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3.3 Sättning för enbart last samt tillåten belastning med hänsyn till 
markbrott 

Maximalt tillåten belastning med hänsyn till markbrott bedöms med hjälp av Skredkommis
sionens anvisningar för stabilitetsanalyser (Rapport 3:95). Vid odränerad analys beräknas sä
kerhetsfaktorn, Fc, för den farligaste cirkulärcylindriska glidytan som 

'.fu
F c =N

O 
·-p (3.1) 

d 

För säkerhetsfaktor Fc=l,5 och stabilitetsfaktor No=5,53 samt odränerad skjuvhållfasthet 

:ru=15 kPa beräknas den maximalt tillåtna lasten, Pd, till 55 kPa. En maximalt tillåten last på 
55 kPa motsvarar cirka 3 meter fyllning om densiteten hos fyllningen antas till 1,8 t/m3

• Vär
det på stabilitetsfaktorn har valts konservativt. 

Beräknad sättning (inklusive krypning) vid tidpunkten 6 månader för olika laster visas i Figur 
3.5. 
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Figur3.5 Sättning som funktion av last vid tiden 6 månader. 

För att erhålla 0,5 meter sättning måste lasten uppgå till ca 200 kPa, vilket klart överstiger den 
maximalt tillåtna lasten (55 kPa) med hänsyn till markbrott. För att åstadkomma 0,5 meter 
sättning inom den angivna tiden måste en last kombineras med annan åtgärd, förslagsvis ge
nom användningen av vertikaldräner. 
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3.4 Dimensionering av vertikaldränering 

På grund av den aktuella lerans låga permeabilitet och hållfasthet undersöks möjligheten att 
påskynda sättningsförloppet med hjälp av vertikaldräner tillsammans med överlast. Vertikal
dräner består av en permeabel kärna omgivet av ett filter, vilket hindrar jordpartiklar från att 
tränga in och blockera kärnan. Ofta används banddräner som har rektangulärt tvärsnitt med 
bredd 2-7 mm. Banddräner säljs på rulle och installeras med hjälp av speciella dränstickare. 
Tidigare användes dräner bestående av sandpelare med lämplig kornstorleksfördelning, vilka 
utfördes i diameter 160-180 mm. 

Avståndet mellan dränerna dimensioneras med hänsyn till lastens storlek och liggtid, eller 
annorlunda uttryckt erforderlig konsolideringsgrad vid tidpunkten för avlastning. Principen 
för dimensionering baseras på att sättningar utbildas på grund av att det utpressade porvattnet 
strömmar horisontellt i jorden och avleds vertikalt via dränerna. Principen för dimensionering 
av vertikaldränering har beskrivits av Hansbo (1990). Grunderna för dimensionering återfinns 
också i Vägverkets Publikation 1987:30. 

Vid dimensioneringen antas att dränerna utgörs av så kallade banddräner, 100 mm breda och 4 
mm tjocka, vilka utplaceras i ett kvadratiskt rutmönster. Lasten sätts till 45 kPa vilket motsva
rar 2,5 m fyllning om fyllningens densitet antas till 1,8 t/m3

• Konsolideringskoefficienten i 
vertikal riktning, ev, är i medeltal 1,5· 10-8 m2/år. 

Konsolideringssättningen efter lång tid, utan hänsyn till krypning, beräknas överslagsmässigt 
till cirka 0,85 m. Det innebär att 0,5 meter sättning vid tidpunkten för avlastning (6 månader) 
motsvarar en konsolideringsgrad, U, större eller lika med 60 % (0,5/0,85). 

Beräkningsgång, efter Vägverkets anvisningar (Publ. 1987:30) 

1. Konsolideringsgrad i horisontell riktning beräknas enligt 

8·C1i·t 

Uh =1-e D2·F(n) [-] (3.2) 

och 

2 

F(n)= ; (1n!:.+ k' ·lns-0,75) [-] (3.3) 
n -1 s k 

där 
D = diameter för dränernas verkningsområde 
Ch = 2,5·Cv 
t = liggtid, 6 månader 
k = leras permeabilitet i den ostörda zonen (horisontell) 
k' = leras permeabilitet i den störda zonen, 3-k 
n=D/d 
d = dränens diameter efter omräkning av rektangulärt tvärsnitt till en cirkel med avseende 

på likvärdig omkrets 
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d
5 

= 2-d, diameter för störd zon 
s=d/d 

2. Diameter för dränemas verkningsområde, D, beräknas enligt 

2-L 
D=- [m] (3.4)

J; 

där L är dränemas inbördes avstånd. 

3. Konsolideringsgrad i vertikal riktning beräknas enligt 

[%] (3.5) 

4. Medelkonsolideringsgrad beräknas enligt 

[-] (3.6) 

Den aktuella lerans ostörda permeabilitet är i medeltal 8· l 0·10 rn/s, bestämd :från CRS-försök 
och mätningar i fält. Permeabiliteten antas lika stor i vertikal och horisontell riktning. 

Resultat av beräkningarna för olika dränavstånd sammanfattas nedan 

Dränavstånd, m 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 
Motsvarande D, m 1,02 1,13 1,24 1,35 1,47 
Uh,% 74 66 58 51 44 
Uv,% 6 6 6 6 6 
U,% 76 68 60 54 48 

Beräkningsgång med ledning av Hansbo (1990) 

1. Omkretsen hos banddräner motsvarar cirkulära dräner med diameter, d, lika med 0,066 
mm. 

2. Diameter för dränemas verkningsområde, D, beräknas enligt formel (3.4). 

3. Konsolideringskoefficienten i horisontell riktning, Ch, sätts lika med 2 ·cv, 
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4. Diagram (Hansbo, 1990) för överslagsberäkning ger följande 

D = 1,36 m } f.ch =0,7m 
d=0,066mm ➔ f= 0,74 år 
ch = 3-10-8 m2/år 

t = 6 månader } 
f= 0,74 år ➔ Uh = 50 % 

Följande resultat erhålls för olika dränavstånd 

Dränavstånd, m 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 
Motsvarande D, m 1,02 1,13 1,24 1,35 1,47 
u % 85 75 70 64 57 

Sammanfattning 

Baserat på Vägverkets anvisningar bör dränema sättas med avstånd 1,1 meter mellan varandra 
för att uppnå erforderlig konsolideringsgrad 60 % efter 6 månader. Överslagsberäkningar med 
ledning av Hansbo (1990) ger en något glesare dräninstallation, 1,2 meter, trots att enbart kon
solideringsgraden i horisontell riktning inkluderas i dimensioneringen. Skillnaden mellan de 
olika resultaten beror till stor del på skillnaden i hur konsolideringskoefficienten i horisontell 
riktning ( Ch) approximeras. 

Vertikaldränering i en separat yta föreslås med centrumavstånd 1,2 meter mellan dränema och 
för en bankfyllning motsvarande lasten 45 kPa, se Figur 3.6. Det glesare nätet väljs också med 
hänsyn till att vertikala slangar (markvärmeväxlare) och diverse mätgivare också kommer att 
installeras i samma jordvolym vid fältförsök. 

Bankfyllning 

Vertikaldräner, 
c/c 1,2 m 

Figur3.6 Vertikaldränering ifält. 
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Vertikaldränering dimensionerades även för Fält 1. Vid dimensioneringen användes deforma
tionsegenskaper utvärderade från CRS-försök på ostörda prover från en provtagning i oktober 
1996. Konsolideringssättning efter lång tid, utan hänsyn till krypning, beräknas överslagsmäs
sigt till cirka 0,7 m. Detta innebär att 0,5 meter sättning vid tidpunkten för avlastning (6 må
nader) motsvarar en konsolideringsgrad, U, större eller lika med 70 % (0,5/0,7). Med det kra
vet beräknas erforderligt centrumavstånd mellan dräner i Fält 1 till 1,0 meter. 

4. BERÄKNAD SÄTTNINGSUTVECKLING 

Sättningen beräknas dels för naturlig, opåverkad jord och för jordprofil i ett värmelager, Fält 
1. Den aktuella leran i båda fallen är något överkonsoliderad. En överkonsoliderad lera har 
konsoliderat för ett högre effektivt vertikaltryck än det nuvarande, vilket innebär att denna 
normalt tål större last innan konsolideringssättningar uppstår jämfört med en normalkonsoli
derad lera. Därefter uppskattas sättningsutvecklingen vid värmning. Beräknade sättningar in
kluderar sättningar på grund av krypning. 

I Fält 1 varierade lagertemperaturen i mitten av värmelagret mellan 35 och 70 °C, med två 
cykler/år under tre år, 1992-1994. Driften stängdes av vid årsskiftet 1994/95 och temperaturen 
har därefter fatt avklinga naturligt, från ca 35 °C till 12 °C i mitten av lagret Ganuari 2000). 
Sättningsberäkning utfördes enbart för den del av jordprofilen som entydigt påverkas av drä
nema. Dränema antas vara cirka 12 meter djupa och slangarna antas sluta på 10 meters djup. 

Dimensionering av vertikaldränering enligt Kapitel 3.4 har för last 45 k:Pa, motsvarande 2,5 
meter fyllning, resulterat i vertikaldräner med 1,2 meters avstånd mellan dränema. 

För att efterlikna ett förhållande med vertikaldräner i jorden vid beräkning av sättningsförlopp 
antas jordprofilen innehålla dränerande skikt. Programmet Embankco baseras på att lastens 
överyta, jordlagren och eventuella dränerande skikt är planparallella och i huvudsak horison
tella. Den aktuella jordprofilen kompletteras därför med dränerande skikt för att erhålla erfor
derlig sättning 0,5 meter efter 6 månader för lasten 45 k:Pa. Dränerande skikt ansattes på fyra 
nivåer inom drändjupet 12 m; 3, 4,5, 6 och 8 meters djup. Permeabiliteteen för dessa skikt 
sattes till 1,0. Indata till sättningsberäkningama återfinns i Bilaga 2. 

Den beräknade sättningen i Figur 4.1 antas motsvara sättningsförloppet för ett fall med över
last och vertikaldräner. 
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Figur4.1 Beräknad sättningsutveckling för lasten 45 kPa och med antagande om drä
nerande skikt i jorden, vilket antas motsvara ett fall med vertikaldränering. 
Varje kurva motsvarar sättnbtgen på visst djup, från markytan till fastare 
jordlager på ca 19 m djup. Den nedersta kurvan motsvarar tota/sättning i 
markytan. 

Studier i laboratoriet och i fält har visat att förkonsolideringstrycket inledningsvis minskar vid 
uppvärmning (Moritz, 1995). Baserat på laboratorieförsök vid temperatur 20, 40 och 70 °C 
antas förkonsolideringstrycket följa sambandet 

T )o.1s
a' -a' - 0 (4.2)

cT - cT,, ( T 

där a'cro är förkonsolideringstrycket vid ursprunglig temperatur T0 och a'cr är förkonsolide
ringstrycket vid en förhöjd temperatur T. I Figur 4.2 visas minskningen (i procent) av ur
sprungligt förkonsolideringstryck bestämt vid normal temperatur 20 °C, som funktion av sti
gande temperatur. 
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Figur4.2 Minskning av förkonsolideriltgstryck bestämt vid 20 °C som funktion av sti
gande temperatur. Värden uppskattade med hjälp av empiriskt samband 
(Moritz, 1995). 

Samma studie visade att även kompressionsmodulen M0 påverkas vid förhöjd temperatur, 
enligt sambandet 

M oT =MO (1- 0,005 · .6.T) (4.3) 

där Mor är kompressionsmodul vid förhöjd temperatur vid temperaturskillnad L1T mot normal 
temperatur (T-T0 ). 

Resultat från sättningsberäkningar vid förhöjd temperatur 70 °C visas i Figur 4.3. Beräkning
arna utfördes genom att anta att förkonsolideringstryck och kompressionsmodul ändrats för 
den del av lagerdjupet som värms enligt Formel 4.2 och 4.3. Genom att använda dessa fram
räknade förkonsolideringstryck kan leran betraktas som normalkonsoliderad. Resultatet visar 
att för ett fall med dränerande skikt och last 45 kPa, och samtidig värmning uppnås 0,5 meter 
sättning redan efter drygt 20 dagar. Efter 6 månader beräknas sättningen till 0,9 m. 
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Figur4.3 Beräknad säthtingsutveckling far last 45 kPa, med antagen dränering och 
för/töjd temperatur 70 °C, oclt därav förändrade deformationsegenskaper 
hos den aktuella leran. Den nedersta kurvan motsvarar tota/sättning i mar
kytan. 

Beräkningar av slutlig konsolideringssättning för lasten 45 k:Pa i Fält 1 visar att högre konso
lideringsgrad måste uppnås vid tidpunkten för avlastning än för enjordprofil utanför lagret (se 
Kapitel 3.4). Konsolideringsgraden bör vara omkring 70 %. Med det kravet beräknades erfor
derligt centrumavstånd mellan dränema i Fält 1 till 1,0 meter. 

Vid sättningsberäkning med Embankco ansattes fyra dränerande skikt inom drändjupet 12 
meter och last 55 k:Pa vilket motsvarar cirka 3 meter fyllning. Beräknad sättningsutveckling i 
Fält 1, vid naturlig och förhöjd temperatur 70 °C visas i Figur 4.4 respektive Figur 4.5. 
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Figur4.4 Beräknad säthiingsutveckling i Fält 1 med antagen dränering som för fallet 

med naturlig jord men med högre last, 55 kPa, istället för 45 kPa. Varje kur
va motsvarar sättningen på visst djup, från mark.ytan till fastare jordlager på 
ca 19 m djup. Den nedersta kurvan motsvarar totalsättning i mark.ytan. 
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Figur4.5 Beräknad sättnbtgsutveckling i Fält 1 med antagen dräneri11g och förhöjd 
temperatur 70 °C. Samma dräneri11gsmöjligheter antas som för fallet med 
naturlig jord me1t lasten sätts till 55 kPa. Den nedersta kurvan motsvarar 
totalsättning i markytan. 

Sättningen i Fält 1 efter 6 månder beräknas till 0,47 m med samma möjligheter till dränering 
av jordvolymen som vid beräkningarna för naturlig jord men med 10 kPa högre last. 10 kPa 
motsvarar ca 0,5 m fyllning. För lasten 45 kPa blir sättningen omkring 0,3 meter efter 6 må
nader. På motsvarande sätt antas att lerans kompressionsegenskaper försämras initiellt vid 
värmning. Det skulle innebära att 0,5 m sättning i Fält 1 erhålls redan efter omkring 35 dagar. 

Diskussion 

Sättningsförloppet har beräknats med Embankco som i första hand är avsett för vägbankar på 
finkornig jord (Larsson et al, 1994). Programmet inkluderar en modell för beräkning av sätt
ning orsakad av krypning. Krypsättningar erhålls normalt vid effektivspänningar motsvarande 
80 % av förkonsolideringstrycket. 

Det beräknade sättningsförloppet grundar sig på att effekten av vertikala dräner kan approxi
meras med effekten av dränerande horisontella skikt i jordprofilen. I Figur 4.6 visas beräknad 
sättning med Embankco respektive sättningsutveckling beräknad i enlighet med rapport Väg
verket publ. 1987:30. Sättningen för samma last men utan dränerberäknades till ca 0,12 m 
efter 6 månader. 
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Figur4.6 Resultat av sättningsberäknillg medprogrammet Embankco, enligt rapport 
Vägverket 1987:30 ocltför ett/all utan dräner. Beräkningen utfördes för en 
jordprofil utanför värmelager Fält 1 oclt under antagande om vertikaldrä11er 
med centrumavstånd 1,2 meter och överlast 45 kPa. 

Embankco ger ett snabbare sättningsförlopp i början och en mer tydligt avtagande sättnings
kurva jämfört med resultat från traditionella sättningsberäkningar med vertikaldränering. 
Skillnaden beror på att olika sättningsmodeller används i respektive metod. 

Vid förhöjd temperatur sker en minskning av porvattnets viskositet, vilket får betydelse för 
hur snabbt portryckets utjämnas under konsolideringsprocessen. Beräknad sättningsutveckling 
är därmed sannolikt något långsammare än vad som kan förväntas i ett verkligt fall med värm
ning. En möjlighet att kompensera för viskositetsändringar hos porvattnet på grund av tempe
raturökning är att förändra lerans permeabilitet. 

Beräknad sättning i Fält 1 är lägre, cirka 0,2 meter, jämfört med beräknad sättning för naturlig 
opåverkad jord. Enjämförelse mellan kompressionsegenskaper i Fält 1 och utanför lagret vi
sar att leran i Fält 1 är mindre sättningsbenägen. Förkonsolideringstrycket är till exempel upp 
till 10 k:Pa högre jämfört med den opåverkade leran utanför lagret. 
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5. STEGVISA ÖDOMETERFÖRSÖK 

5.1 Syfte med stegvisa ödometerförsök 

Det primära syftet med de stegvisa ödometerförsöken är att undersöka förbelastning som me
tod att i förtid utvinna sättningar i värmelager. Det vill säga går det att förbelasta lagervoly
men till 0,5 meter sättning, därpå installera markvärmeväxlare och sedan värma utan att sätt
ningar erhålls eller åtminstone så att sättningarna blir mindre än om man inte förbelastat. 

5.2 Stegvisa ödometerförsök vid hög temperatur 

Ödometerförsök utförs på ostörda prover av finkornig jord som tagits med standardkolvprov
tagare. Ett prov med diameter 50 mm och höjden 20 mm placeras i en metallring, ödometer
ringen. Provet läggs på en filtersten. Ovanpå provet, i anslutning till stämpeln, läggs också en 
filtersten som möjliggör viss dränering under försöket. 

Stegvisa ödometerförsök utförs genom att belasta provet vertikalt i flera steg. Lasten påförs 
manuellt. Vanligtvis fördubblas lasten varje dygn. Deformationen registreras med deforma
tionsgivare, efter bestämda tidsintervall med hjälp av dator och lasten noteras manuellt. Por
vattentrycket i provet mäts normalt inte. Ur last-deformationskurvan kan förkonsoli
deringstrycket utvärderas under förutsättning att lasten påförts i flera steg. Ur tid
deformationskurvan för varje laststeg kan även konsoliderings graden bestämmas. 

För att kunna utföra försök vid höga temperaturer har en konventionell utrustning komplette
rats med anordningar för värmning av provet, se Figur 5 .1. Den övre temperaturnvån vid vil
ken laboratorieförsök kommer att utföras sattes till 90 °C. 

En cylinder i mässing tillverkades för inpassning i ödometerskålen. Mässingscylinderns funk
tion var dels att innesluta en större mängd vatten mellan ödometerringen och cylindern, dels 
att fungera som underlag för en värmefolie. Värmefolien monterades på utsidan av mässings
cylindern. Den kopplades till en termostat med temperaturgivare för reglering av temperatu
ren. Temperaturen regleras genom att anpassa tillförd värmeeffekt till värmefolien på basis av 
uppmätta temperaturvärden. För kontinuerlig mätning av provets temperatur under försökets 
gång kompletterades utrustningen med en extra temperaturgivare vilken anslöts till datain
samlingsenheten. 

Vattennivån på utsidan av ödometerringen hålls konstant med hjälp av ett hävertsystem med 
tillhörande påfyllnings/utjämningskärl. Påfyllningskärlets nivå justeras så att vattennivån runt 
provet ligger strax ovanför provet. Ett tunt lager olivolja på vattenytan minskar vattenavgång 
genom avdunstning. Värmeavgivning från utrustningen reduceras genom att fylla området 
mellan mässingscylindern och ett yttre PVC-rör med mineralullsisolering. 

Deformationsgivaren har normalt en noggrannhet av cirka 1/100 mm. Dessa är emellertid 
temperaturkänsliga, varför två givare måste användas parallellt. En av dessa givare registrerar 
avståndet till en punkt som är fast. 
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5.3 Program för stegvisa ödometerförsök 

Förutsättningar 

Vid laboratorieförsöken används ostörda prover på lera från området för Försöksfältet för 
värmelagring i Linköping. Prover tas från 5, 7 och 9 meters djup, utanför värmelagren. På 
dessa djup är leran homogen och överkonsoliderad med cirka 20 kPa. Lerans egenskaper har 
beskrivits i Kapitel 3.2. 

Dimensionering av förbelastning i fält innebär att en last motsvarande 45 kPa ( cirka 2,5 m 
fyllning) läggs på lagrets överyta sedan vertikaldräner med centrumavstånd 1,2 meter installe
rats. Den maximalt tillåtna belastningen med hänsyn till markbrott är 55 kPa (Kapitel 3.3). 
Avsikten med förbelastning är att accelera sättningsförloppet så att 0,5 meter sättning erhålls 
inom 6 månader. För ett lagerdjup av 10 meter motsvarar detta 5 % i deformation, vilket i 
laboratoriet skulle motsvara cirka 1 mm sättning för en provhöjd lika med 20 mm. 

Vid planerade fältförsök med överlast och vertikaldräner beror sättningen, de första 6-12 må
naderna, till 70-75 % på förekomsten av dräner. Leran hinner inte konsolidera för den påförda 
lasten och omkring halva porövertrycket återstår efter 6 månader (trots dräner). I laboratoriet 
konsoliderar provet sannolikt relativt snabbt. Samtidigt varierar konsolideringsgraden starkt 
över provet vid olika tidpunkter. Nästan full konsolidering erhålls relativt snabbt vid ändytor
na samtidigt som konsolideringsgraden kan vara noll i mitten av provet. Detta innebär att om 
man avbryter försöken innan full konsolidering, vilket skulle återspegla situationen i fält, kan 
resultaten bli svårtolkade. För att efterlikna situationen i fält anpassas istället den totala lasten 
till det förkonsolideringstryck som uppnåtts på den akuella nivån vid tidpunkten för avlast
ning. Det vill säga för att kompensera för att full konsolidemg inte uppnås i fält minskas las
ten vid laboratorieförsöken och inte tiden. 100 % konsolidering för lasten 45 kPa i laboratoriet 
förväntas till exempel motsvara en total deformation på mellan 2-3 mm. 

Laboratorieförsök 

Inledningsvis utförs CRS-försök för bestämning av lerans kompressionsegenskaper samt ge
oteknisk rutinundersökning på alla tre nivåer. Geoteknisk rutinundersökning omfattar bestäm
ningar av densitet, vattenkvot, konflytgräns, sensitivitet och odränerad skjuvhållfasthet. Där
efter utförs stegvisa ödometerförsök med värmning. 

De stegvisa ödometerförsöken inleds med förförsök följt av försök "Test A" som efterliknar 
situationen i fält, med den belastningsväg som planeras. 

Förförsök 

Från så kallade förförsök erhålls en last-sättningskurva för 100 % konsolidering av provet, för 
tre olika laststeg; 20 (= cr/), 40 och 60 kPa. Därefter värms provet stegvist upp till 90 °C var
efter temperaturen konstanthålls. Efter nära total avlastning av provet kontrolleras förkonsoli
deringstrycket vid samma temperatur. Förförsöket utförs enligt följande: 
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1. Konsolidering för insituspänning. 
2. Last 20 kPa påförs i ett steg. Lasten motsvarar nu ungefär lerans för

konsolideringstryck. Konsolidering under ett dygn (till dess att de
formationen avstannar). 

3. Ytterligare 20 kPa läggs på provet. Konsolidering under ett dygn (till 
dess att deformationen avstannar). 

4. Ytterligare 20 kPa läggs på provet. Konsolidering under ett dygn (till 
dess att deformationen avstannar). 

5. Avlastning 60 kPa, till insituspänningen, i ett steg. Vänta till sväll
ning avstannar. 

6. Värmning stegvist till 90 °C genom att höja temperaturen med 10 °C 
per halvtimme. 

7. Konstanthållning av temperaturen vid 90 °C, till dess att eventuell 
deformation avstannar. 

8. Avlastning till 10 kPa total last. Vänta till svällning avstannar. Där
efter stegvis pålastning med 10-20 kPa/steg för kontroll av förkon
solideringstrycket. 

9. Försöket avslutas. 

En förväntade last-deformationskurvan för stegvisa ödometerförsök enligt Förförsök ovan 
visas i Figur 5.2. 

90 °C 

___20_0 c__,/ 
Insituspänning (I) 

Last (kPa) 
1+20 kPa 1+40 kPa 

1+60 kPa 

Värmning, avlastning, 

~-~,/~:'.i'. av be!as~g 

\ \ 

...... __ ,,,,.-----, \
~, -- \ 

\ 
. 

Avlastning \ 
'. 

?60kPa 

Deformation (%) 

Figur 5.2 Förväntad last-deformationskurva som resultat av förförsök. 
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TestA 

Test A skall efterlikna en verklig situation där leran far konsolidera för ett högre tryck innan 
värmelagret byggs. Markvärmeväxlare installeras efter utförd förbelastning. Ett verkligt fall 
med förbelastning avslutas innan full konsolidering uppnåtts för den påförda lasten ( 45 kPa 
plus vertikaldräner), efter ca 0,5 meter sättning som är uppskattad slutsättning för ett högtem
pererat värmelager. Pålastning och avlastning i laboratoriet följs av värmning precis som det 
är tänkt i fält. Laboratorieförsöket avslutas med att undersöka påverkan av en temperaturcyk
ling på deformationsförloppet. Test A utfördes enligt följande: 

1. Konsolidering för insituspänning. 
2. Last upp till förkonsolideringstrycket, ca 20 kPa, läggs på provet. 

Konsolidering under ett dygn (till dess att deformationen avstannar). 
3. Ytterligare x kPa läggs på. Den totala lasten motsvarar nu förkonso

lideringstrycket vid tidpunkten för avlastning i fält. Konsolidering 
under ett dygn (till dess att deformationen avstannar). 

4. Avlastning till insituspänningen, i ett steg. Konsolidering under ett 
dygn. 

5. Värmning stegvist till 90 °C genom att höja temperaturen med 10 °C 
per halvtimme. 

6. Konstanthållning av temperaturen vid 90 °C till dess att eventuell 
deformation avstannar. 

7. Cykling av temperaturen från 90 °C ➔ 40 °C ➔ 90 °C ➔ 40 °C. 
Temperaturen ändras med 10 °C/halvtimme. Konsolidering tillåts vid 
varje cykeltopp och cykeldal. 

8. Försöket avslutas. 

Den totala lasten på provet i laboratoriet sätts lika med förkonsolideringstrycket på respektive 
nivå vid tidpunkten för avlastning i fält. 

Djup Total last Effektivspänning F örkonso lide- Lastkomposant, Last x 1 (pkt 3) 
(m) (kPa) (kPa) ringstryck vertikal (kPa) 

(kPa) (kPa) 
5 69 45 63 41 6 
7 76 54 71 37 5 
9 86 65 84 33 2 

1
) Lika med total last minus förkonsolideringstrycket. 

Total last på provet, Ptot, beräknas enligt 

(kPa) (5.1) 

där a-'0 är effektivspänningen och qz är lastkomposanten i vertikal riktning på djupet z. Kon
solideringsgraden U antas till 0,6 på samtliga nivåer vid tidpunkten för avlastning i fält. Vär
den på qz, med hänsyn till lastspridning från markytan, erhålls från beräkningar med Em
bankco (Kapitel 4). 
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I Figur 5.3 visas förväntad last-deformationskurva för stegvisa ödometerförsök enligt Test A. 

90 °C 90 °C 
40 °C 40 °C 

20 °C 

Insituspänning, 54 kPa 

Last (kPa) 

Värmning följt av

---~,/::rnperaturcykting 
\ 
I... ,.____ ?-- . 

Avlastning 
22kPa 

Deformation (%) 

Figur 5.3 Förvä11tad last-deformatio11skurvaför prov frå11 7 m djup som resultat av 
försök enligt Test A. 

Några aktuella frågor är: 
Blir sättningen mindre vid den efterföljande värmningen? 
Skall man tillåta konsolidering efter avlastning i fält, innan värmningen? 
Vad händer vid en cykling av temperaturen? 

I mån av resurser utförs också försök under förutsättning att leran betraktas som normalkon
soliderad. Avlastning sker då endast till ursprungligt förkonsolideringstryck innan värmning
en. 
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6. FÖRSÖK MED FÖRBELASTNING I FÄLT 

6.1 Syfte med fältförsök 

Syftet med att utföra försök med förbelastning i fält är i första hand att ta reda på om slangar
na klarar 0,5 m sättning utan att bucklas. Sättningen 0,5 meter är uppskattad slutsättning för 
ett högtempererat värmelager efter 30 års drift. Ett annat syfte kan vara att undersöka vilken 
maximal sättning som kan tillåtas utan att cirkulationen i slangarna äventyras. 

En laboratoriestudie har visat på en minskning av förkonsolideringstrycket vid förhöjd tempe
ratur. För att verifiera detta i fält kan det vara intressant att följa sättningsförloppet under på
verkan av en extern last vid samtidig värmning av ett värmelager. 

Förbelastning som metod att minska framtida sättningar i värmelager undersöks i första hand i 
laboratoriet (se Kapitel 5). Går det att tillgodogöra sig en hållfasthetsökning i leran så att sätt
ningarna blir måttliga under lagrets drifttid. 

6.2 Förslag till genomförande av fältförsök 

Praktiska försök föreslås på området för försöksfältet för värmelagring i Linköping, se Figur 
6.1. Fältförsök kan eventuellt utföras i ett avstängt värmelager, Fält 1. Alternativt utförs be
lastningsförsök på en separat opåverkad yta i samma område. Vertikaldränering med överlast 
erfordras för att åstadkomma önskad sättning 0,5 meter inom ett halvår. 

Fält 1 Fält 2 

_J 
Fält 1: cykling 35-70 °C 

Fält 2: konstant 70 and 90 •c 
MC: Mätcentral 

PC: Panncentral 

Elkabel 
All. rryso;ogitlrgres•~i 

Kylled
ning 

Figur 6.1 Försöksfält för värmelagring vid Linköpings segelbåts hamn, situationsplan. 

Försök i fält omfattar moment som slanginstallation (i fallet med en separat yta), installation 
av dräner, utläggning av dränfyllning och last, instrumentering följt av mätning. Samtidigt 
erfordras utrustning för att cirkulera vatten i slangarna, eventuellt med samtidig värmning av 
vattnet. 

Slang med diameter 25 mm kan installeras med tidigare använd metod (Gabrielsson et al, 
1997). Slangen pressas ned hydrauliskt med hjälp av en kalkpelarmaskin eller ett sonderings-
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fordon. Slanginstallationen kan ske med olika lutningar mot lodlinjen för att undersöka even
tuella skillnader i sättningspåverkan. Efter installationen bildar slangen 10 meter djupa U
formade vertikala markvärmeväxlare fördelade på flera parallella slingor. Därmed blir det 
möjligt att friställa delar av slangsystemet i händelse av att slangen skulle knycklas ihop. 
Slangen installeras inom en tillräckligt stor yta så att inverkan av randeffekter i jordvolymens 
centrala delar blir försumbar. Efter täthetskontroll ansluts slangarna till värmecentralen på 
området. Systemet vattenfylls och cirkulationen av fluiden förbereds. 

Installation av vertikaldräner föregås av utläggning av ett dränerande lager bestående av fyll
nadssand med tjocklek 0,3-0,5 meter. Fyllnadssanden ska innehålla kom inom intervallet 5-20 
mm. Det dränerande lagret bör ha samma permeabilitet som vertikaldränema. Vertikaldräner 
utgörs av prefabricerade banddräner bestående av en plastkärna med omgivande filter av geo
textil. Dränema installeras i ett kvadratiskt rutmönster med centrumavstånd 1,2 meter mellan 
installationspunkter. Dränemas installationsområde upptar en större yta än de V-formade 
markvärmeväxlarna. Slang och dräner installeras separat med viss lägesförskjutning. I sam
band med detaljprojektering kan det vara intressant att undersöka om samma maskin kan an
vändas för installation av slang och dräner. 

Vid vertikaldränering dokumenteras normalt dräninstallationen ( c/c-avstånd, placering, verti
kalitet och längd), arbeten med dränfyllning (kvalitet och tjocklek) och övrig fyllning (materi
al och fyllningshöjd). Sättningsutvecklingen följs under hela konsolideringstiden. 

Markvärmeväxlarnas funktion undersöks genom att kontinuerligt mäta flödet i slangarna. 
Jordvolymen instrumenteras för mätning av totalsättning och sättningens fördelning mot dju
pet, mätning av portryck på flera nivåer samt eventuellt temperatur om värmning sker under 
försöket. Det kan också bli aktuellt att fastställa slangens position i jorden. Installerade givare 
ansluts till mätdatainsamlingsenhet inrymd i en mätcentral på området. Slutligen läggs en 
fyllning (överlasten) ut till en total höjd av 2,5 meter med erforderlig släntlutning. Fyllningen 
packas för att uppnå hög densitet. 

Tre alternativa utföranden av förbelastning i fält har studerats. Under förutsättning att en tidi
gare oanvänd yta utnyttjas omfattar de olika alternativen momenten nedan. I det fall att Fält 1 
kan utnyttjas avlägsnas den horisontella isoleringen på lagrets överyta innan vertikaldränema 
installeras och innan fyllningen läggs ut. 
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Alternativ I Alternativ 11 Alternativ 111 

I . Installera slang. 1. Installera slang. 1. Installera slang. 
2. Cirkulera i slangarna. 2. Cirkulera i slangarna. 2. Cirkulera i slangarna. 
3. Lägga ut dränfyllning. 3. Lägga ut dränfyllning. 3. Lägga ut dränfyllning. 
4. Installera dräner. 4. Installera dräner. 4. Installera dräner. 
5. Instrumentera och börja 5. Instrumentera och börja 5. Instrumentera och börja 

mäta. mäta. mäta. 
6. Lägga ut bankfyllning. 6. Lägga ut bankfyllning. 6. Lägga ut bankfyllning. 
7. Avlasta vid 0,5 m sätt 7. Värmning till 70 °C följt 7. Avlasta vid 0,5 m sätt

ning. av konstanthållning. ning alternativt fortsätta 
8. Värmning till 70 °C ( om 8. Stoppa värmning och tills cirkulationen av

slangarna är hela) följt avlasta vid 0,5 m sätt bryts. 
av konstanthållning. ning alternativt fortsätta 8. Cirkulation stoppas. 

9. Fortsätta mätning till tills cirkulationen av
sättningen avstannar, bryts. 
alternativt fortsätt till 9. Cirkulation ( och värm
cirkulationen avbryts. ning) stoppas. 

10. Värmning och cirkula
tion stoppas. 

Nedan ges en kort beskrivning av alternativen och dessas syften. 

Alternativ I: Det primära syftet är att undersöka slangarnas förmåga att klara 0,5 meter sätt
ning. Om slangarna är oskadda efter punkt 7 ovan kan man värma till ca 70 °C 
och fortsätta följa sättningsutvecklingen och mäta cirkulationen i slangarna. 
Fältförsöket syftar då till att undersöka om förbelastning är en lämplig metod 
att reducera framtida sättningar i värmelager. Det kan noteras att värmning från 
7 till 70 °C med i hastigheten I °C/dag tar två månader. 

Alternativ II: Utförs i princip som Alternativ I men med samtidig värmning. Syftet är att un
dersöka betydelsen av hög temperatur för sättningsutvecklingen. Erhålls större 
sättningar? Till exempel på grund av minskande förkonsolideringstryck. En 
fyllnadshöjd av 2,5 meter motsvarar omkring 7 cm markisolering. 

Alternativ III: Utförs som Alternativ I till och med punkt 6. Syftet är att undersöka sätt
ningspåverkan på slangarna. Istället för att avlasta vid 0,5 meter sättning kan 
försöket förlängas för att undersöka påverkan på slangarna vid ännu större sätt
ning. Försöket utförs utan värmning. 

6.3 Kostnader och tidplan för fältförsök 

Kostnaden för praktiska försök med förbelastning av ett värmelager har beräknats preliminärt 
till 770-855 tkr (exkl moms) beroende på utförandealternativ, se Tabell 6.1. Beräknade kost
nader omfattar inte återställning av området efter utfört fältförsök. 
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Tabell 6.1. Uppskattning av kostnader för fält.försök enligt Alternativ I, Il och /IL Kost
nader anges i 1998 års prisnivå exklusive moms. 

Verksamhet Alt. I Alt. II Alt. III 
Slanginstallation (8x8 st enkla U-rör, c/c 1,2 m) 120 120 120 
Vertikaldränering med överlast (264 dräner, 2,5 m fyllning) 160 160 160 
Instrumentering 67 67 67 
Värmning (Alt I=3 mån, Alt II=7 mån) 24 56 -
Mätprogram 

- Alternativ I 132 
- Alternativ II 166 
- Alternativ III 139 

Handläggning inkl. rapport och detaljprojektering 284 284 284 
Summa 7901 8551 770 
1) Efter avrundning. 

Kostnader för mätprogram och handläggning, inklusive rapport, beräknas i genomsnitt till 
omkring 430 tkr. Kostnader för investering, byggande och drift ( cirkulation och värmning) 
beräknas i genomsnitt till cirka 375 tkr. Om Fält 1 kan utnyttjas minskar kostnaden med i 
storleksordningen 115 tkr. 

Förutsättningar för kostnadsberäkningen återfinns i Bilaga 3. 

I Tabell 6.2 redovisas en preliminär tidplan för fältförsöken enligt de olika alternativen. Den 
totala projekttiden till och med rapport uppskattas i genomsnitt till 12-13 månader. 

Tabell 6.2. Uppskattad tidplan för fält.försök enligt Altemativ I, Il och IIL 

Månader efter projektstart 

Verksamhet 112131415161718191~1~ 1~,~,~,~ 
Planering, projektering - - - -
Byggande --
Alternativ I ---------------------
Alternativ II ----------------
Alternativ III --------------
Utvärdering, slutrapportering - - - - - - - -
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7. SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 

Slutsatser 

• Förbelastning av den täta leran kräver vertikaldränering för att utvinna 0,5 m sättning 
inom rimlig tid. Lämplig försöksuppställning motsvarar i fält 2,5 m överlast och in
stallation av vertikaldräner med 1,2 meters avstånd mellan dränema. 

• Laboratorieutrustning som bäst kan efterlikna spänningssituationen för ett fall med 
förbelastning har anpassats till försök med samtidig värmning. Program för laborato
rieförsök har tagits fram. 

• Laboratorieförsök som efterliknar förbelastning har inte kunnat utföras inom ramen 
för projektet. Det är därför svårt att bedöma förbelastning som metod för en tillämp
ning med högtemperaturlagring i lera. 

• Kostnaden för fältförsök med förbelastning av ett värmelager har uppskattats till i 
storleksordningen 800 tkr. Eventuell kostnadsbesparing genom att utnyttja Fält 1 be
döms som relativt liten. 

Rekommendationer för framtida aktiviteter 

• Stegvisa ödometerförsök bör utföras i laboratoriet innan fältförsök. Med ledning av 
resultaten blir det möjligt att uppskatta påverkan på leras egenskaper på grund av 
förbelastning och efterföljande värmning. Det blir också möjligt att värdera påverkan 
på installerade slangar. 

Förbelastning av lera leder normalt till en hållfasthetsökning. Osäkerheten vid värmelagring 
gäller om man kan tillgodoräkna sig hållfasthetsökningen i leran när värmelagret värms upp. 

I laboratoriet f'ar lerprovet konsolidera för en last större än förkonsolideringstrycket. I det fall 
att kompression blir liten vid efterföljande vämning kan man anta att påverkan på slangarna i 
värmelagret blir i det närmaste obetydlig. I det fall att kompressionen under värmningen blir 
stor kan detta tolkas som att förbelastning enligt den föreslagna metoden är mindre lämplig. 
Det är troligt att skillnader i beteende erhålls för olika typer av lera. 

Laboratorieresultaten kan verifieras i fält. Enbart påverkan på slangar, av upp till en halvmeter 
stora sättningar, undersöks bäst i fält. I samband med fältförsök blir det möjligt att jämföra 
förväntad sättningsutveckling från beräkningarna med uppmätt sättningsutveckling. 
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Bilaga 1 

Geotekniska 
undersökningsresultat 



Sammanställning av 

LABORATORIEUNOERSöKNINGAR 
STATENS GEOTEKNISKA HfSTITUT 

Projekt 

SMÅBÅTSHAMNEN 
PROVTAGNING LABORATORIEUNDERSÖKNING 

Datum: 900417 Datum: 900424 sz 

PROVTAGNINGSREDSKAP LABORATORIEANSVARIG DNR TABELL 

Kv Stl 1-:.574/89 1 

* Sektion/ Benämning enligt 1981 års system Den- Vat- Kon- Sen- Skjuv Jordarts förkortning 
Djup sitet ten- flyt- siti- håll- Anmärkning 

kvot gräns vitet fasth 

3
tim ~- % kPa 

.!-. 

0.4-1.4 BRUN. MULLHALTIG. SILTIG LERA MED 21 mu si Le vx 

VÄXTDELAR, ROSTFLÄCKIG 

1.4-1.6 GRA, NAGOT LERIG SILT MED LER- 20 (le) Si vx 

KÖRTLAR OCH ROT'l'RADAR, ROSTFLÄCKIG 

1.6-2.0 GRA LERA MED SILTKÖRTLAR, 29 Le 

ROSTFLÄCKIG 

2.0-2.6 GRA LERA MED ROTTRADAR (62) Le vx 

3 GRA LERA MED ROTTRADAR 1. 57 76 71 19 19 Le vx 

4 GRA LERA MED ROTTRÅDAR 1.54 75 69 22 19 Le vx 

5 GRA LERA 1.55 74 69 (16) (16) Le 

6 GRA LERA 1. 58 71 66 (16) (16) Le 

7 GRA LERA 1. 55 84 77 19 16 Le 

8 GRA LERA 1. 55 85 77 23 19 Le 

9 GRA LERA, SULFID FLÄCKIG 1.46 106 93 28 21 Le 

1.0 GRA LERA, SULFIDFLÄCKIG 1. 53 82 73 27 20 Le 

11. GRA LERA, SULFIDFLÄCKIG 1..66 68 65 1.6 1.9 Le 

13 GRA, VARVIG LERA 1.59 72 72 14 20 V Le 

15 GRA, VARVIG LERA MED TUNNA SILTSKIKT 1.60 72 72 ( 14) (20) V Le (si) 

17 GRA, VARVIG LERA MED SILTSKIKT 1.. 71 50 49 (16) (19) v Le si 

* Korrigering rekommenderas enligt SGI-INFO nr 3 
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STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT SAMMANSTÄLLNING AV öDOMETERFöRSöK (CRS) 

Projekt SMABATSHAMNEN Dnr: 1-574/89 

Borrhål 1 Datum 900510 Si gn.: I-M S 

Djup Dens. a'c ML o' L M' Perm. l?>k JordartCvmin 
(CRS) k 

m t/m3 kPa kPa kPa - m/s - m2 Is 

3 1 . 59 74 140 78 13.3 9-10-10 2.9 Le vx 

5 1. 57 63 300 85 13.5 5-10-10 3.2 Le 

7 1. 55 73 120 76 13.9 9· 10- 10 2.8 Le 

9 1. 48 (83) ( 150) (99) 23.51. 6 · 10- 10 2.8 Le 

1011 1. 54 106 230 117 13. 1 3·10 - 2.8 Le 

1013 1. 57 102 360 127 13.5 4·10 - 3. 1 vLe 

Vertikaltryck (kPa) 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170Djup OO 

(m) 

2 

3 Vq1
(.,.. 

4 I 
I 

I
5 

\ 
6 

\ 

7 -
\ 

8 
\ 

9 -
'\. 

10 
o = a' c enligt ödometerförsök (CRS) ' 

11 '---
-Cfu 

x = o' c= 0, 45 . "'L (Hansbo -57) 

12 
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S ;;;.rJ utfärdad av ackrediterat laboratorium LABoRATORlET 12 
1148 REPORT is issued by an Accredited Laboratory 

SAMMANSTÄLLNING AV LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR 

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR FÖRBELASTNING Tabell 1 

AVVÄRMELAGER Dnr 1-9608-402 
Provtagningsdatum Provtagningsredskap Laboratorieundersökning 

Datum Utförd av 
Datum 961030 

961025 Kv St I 961028--30 sz IMK Teknisk IedareV~ -lf1""1 ~v 

** 
Sektion/ Benämning enligt 1981 års system* Den- Vat- Kon- Sen- Skjuv- Jordarts benämning 
Borrhål/ sitet ten- flyt- siti- håll- (Anmärkning) 
Djup kvot gräns vitet fasthet 

p w WL 'tSt 
tfm3 % % kPa 

Kl FÄLT j 

3 GRÅ LERA MED VÄXTDELAR 1,56 77 68 21 15 Levx 

5 GRÅ LERA 1,55 81 67 24 15 Le 

6 GRÅ LERA 1,52 85 70 25 16 Le 

7 GRÅ LERA 1,51 91 83 23 20 Le 

9 GRÅ LERA, SULFIDFLÄCKIG 1,56 76 69 23 20 Le 

Il GRÅ, VARVIG LERA MED TUNNA SILTSKIKT 1,58 72 67 17 17 vLew) 

Proverna från Bh Kl var illa-

Iuktande. 

K2 Nq +urliJ jord 

3 GRÅ LERA MED VÄXTDELAR 1,56 72 65 19 15 Levx 

5 GRÅ LERA 1,59 73 66 19 15 Le 

6 GRÅ LERA 1,53 80 71 20 14 Le 

7 GRÅ LERA 1,52 84 76 19 16 Le 

9 GRÅ LERA, SULFIDFLÄCKIG I,54 81 74 21 18 Le 

11 GRÅ, VARVIG LERA MED TUNNA SILTSKIKT I,56 84 82 13 16 V Lew) 

* Baserad på okulär jordartsklassificering. Hänsyn har tagits till förekommande mätdata. 
**Skjuvhållfasthet, bestämd med konmetoden. Korrigering rekommenderas enligt SGI Information 3. 

Ackrediterat laboratorium utses av Styrelsen för teknisk ackreditering (SWEDAC) enligt lag. 
Verksamheten vid de svenska ackrediterade laboratorierna uppfyller kraven enligt SS-EN 45 001. 

Denna rapport far endast återges i sin helhet, om inte SWEDAC och 
utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. 

Statens geotekniska institut 
58 l 93 Linköping, telefon 0 l 3-20 l 8 00, telefax 0 l 3-20 19 14 



1 

':>,i,lE D,t('_ RAPPORT>\.!J'-.!JO 
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SAMMANSTÄLLNING AV CRS-FÖRSÖK 

TabellFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR FÖRBELASTNING AV 

VÄRMELAGER Dnr 1-9608-402 
Provtagningsdatum Provtagningsredskap Laboratorieundersökning 

Datum Utförd av 
Datum 961125 

961025 Kv St I 961028-1104 IMK Teknisk ledare 
~~..,,4 .. u-1.~} 1...-.1'11.ir 

Sektion/ Den M' Permea ~k Cvffiin cr, c i Jordartsbenämning 
Borrhål/ sitet bilitet (Anmärkning) 

Djup CRS Hansbo 

m t/m3 kPa kPa kPa m/s kPa 

3 1,55 73 185 82 14,5* 8· 10·10 3,9 Le vx 

"Gäller för cr' < 495 kPa 

5 1,52 78 125 83 15,8* 9· 10·10 3,7 Le 

*Gäller för cr' < 330 kPa 

6 1,49 67 200 80 13,2 8· 10·10 3,4 Le 

7 1,44 87 170 98 13, 1 5,5· 10·10 1,6 Le 

9 1,55 87 280 101 13,9 8· 10·10 3,4 Le 

11 1,57 97 330 115 14,9 4,5·10·10 3,4 v Le (fil) 

Ackrediterat laboratorium utses av Styrelsen för teknisk ackreditering (SWEDAC) enligt lag. 
Verksamheten vid de svenska ackrediterade laboratorierna uppfyller kraven enligt SS-EN 45 001. 

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SWEDAC och 
utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. 

Statens geotekniska institut 
581 93 Linköping, telefon 013-20 18 00, telefax 013-20 19 14 
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Indata till sättningsberäkning 
med Embankco 



APPENDIX C. DATABLAD 

Datablad för indata till programmet EMBANKCO 

Datum: ..'J1:..?..?..9.8. ............. 
Handläggare: ....!.9.(r................................................ 

Identifikation: Rad 1: ...F.Q.CP..,;.{_g§/.r:i.i.r:!J......................... 
Rad 2: ./jg.f.~1.r./i.g... .j.Q[c/...~ ... E9..CJ.'ri.k...~.fci'II: 
Rad 3: .:t.,..5..m.......9..<:to.kt···d.r.å.o.r:..r..9.(!.c/.c. sk/le t 

I~ rn ån 

GEOMETRI 

Markytans geometri: 

Pkt nr X,m Z,m 

-l/0 01 ............. 
2 ....riL. .....Q..... 
3 
4 
5 
6 

7 
8 
9 

10 

0Beräkningssnitt X-koordinat m 



EGENSKAPER 
HUVUDSKIKT 

Djup, m Benämning jordart FridränerandeTrycknivå, m 
Tunghet

-I 8l. P:::/i..8. .. f<?.r:.C-I.~.C!.(j?.~/r;;[(! Ja/Nej ........ !.......... . 

2. 1, .s..:-::l/15" .G.r:.8.. /~r.~.,.Y{l:J,c;lci ( Ja~ Djup, m Tunghet, kN/m3 Djup, m Tunghet, kN/m3 

3. t11.:::~ 0~ .. .P.r.-.i1.J.k1:......... Ja/Nej 
4. J,.9./f.:...%y5 ..{n{,./.t;.c_·};t... 1. 11. ............ ... .!.l.!........~ a~ 

0 18 /7-
"i"B'"'5. Y,.'l.i:::_X,5''i .. P..r:.a.r..-?- .... .1.......... _J!/NeJ 2. ·tf... :::zi:::::::::: 12. ············ ···················· 

6. 't,.?f.--:.?./fS ..<;T..r::.0..J~r..1 .. ···.. Ja/NeL 3. ...,........ ... /..!........... 13. 
7. ;.9.?..--::-...~, 05 .. .l?.r:.lin.~.lf..C..?..... Ja/Nej 4. 3 .. .l..?.,..7:. ...... 14. ············ ···················· 
8. (:; ,.95.:-:. }i,°J 5 ...Y.r..f ..l.f[tr.. Ja/Ne~ 5. ....5 ..... ...l..5../i. ..... 15. ............ .................... -
9. 7;.<1,r:-..8,oS- 6. ....l ...... .. .1.f,.5....... 16. ............ ···················· 

10. 8,/?.$.:::.! ~ ::8.;J):r.~)~(ftd ~:~ 7. ....9..... .../. ... , . .C?..... ... 17. ............ ···················· 
12 - I q G-r/J. /eru., · 8. .. .i.I...... ...l.hJ.h....... 18. ............ ................... 

9. ..l?.,1...9........ 19. ............ .....................;f... 
10. ... l..~.1.0....... 20. ............ .................... 

Randvillkor: 
Övre rand Fridränerande Trycknivå -:/✓.8. m 

Impermeabel 

Nedre rand F 'draneran.. de T kmvå -/. 0 mn ryc . .... ,.... Förkonsolideringstryck cfc 

Impermeabel 
Djup, m cr'c , kPa Djup, m cr'c , kPa 

0 L;oo1. 11. ............ ...................."/"8'"INITIELL PORTRYCKSFÖRDELNING 2. .. .. ,.. ... ....7'.00 ....... 12. ............ ................... 
/ 3 

Pkt nr Djup, m Portryck, kPa 4. ... J....... .. .... f '!....... 14. ............ .................... 
1 .. L.8..... m ecle lvJrd e 5. 5 .......6.3........ 15. ............ 

3. ...,........ .......1..1........ 13. ............ .................... 

"f':30 ....r .. .. ···················· 
2 ..J.,.5.":.... .. 91 liO-- 9t0t03 6. ...:f....... ......1.:3........ 16. ............ ............................ ,1. ........ 

3 ...0......... .. /:t. B. ,..{< .... .. 7. ....9....... ......8..-:3. ....... 17. ............ ···················· 
4 ...9......... .. .1..~.5....... 8. ..J..t...... ..J.Ob....... 18. 

5 .. J..2...... .. .!.!.l.,..J...... 9. . J 3.... f.0_9., ...... 19. ............ .................... 
6 ... /..7.. ..... LS. !-1.,. 8.... .. 10. .. i.<J. .... .(J...f?..Q.J..... 20. ............ .................... 
7 .............. 
8 
9 ·············· 

10 ·············· 

https://l?.r:.lin.~.lf
https://P.r.-.i1.J.k1


Kompressionsmodul, M C'l5o r+iJ0 Spänning a'L 

Djup, m M , kPa
0 Djup, m M

0 
, kPa Djup, m cr'L,kPa Djup, m cr'L, kPa

Lk O rl,01. 3150··3······· 11. ···················· I. 0 500 11. ............2. .. )1.!i..9...... 12. .. 1.'i...... ···················· ····················"/rf
3. ...5...... 3~5"0 ···················· 2. ...,,( ....... 500 12. ............ ....................

13. .../.'3.... ........ r8 
4. ...'3'ööö""' ···················· 3. .. !...&.... 13.':1: ...... 14. .l ~.... ···················· ············ ···················· 
5. ....9...... "•3·1-so· · 

15. 
···················· 4. ....3...... ........J..8....... 14. 

6. ..t.L..... ....'t..9.Q.Q..... 16. 
·J[-.., ···················· 5. ... 5....... ........8.;?....... 15. ············ ···················· ···················· 1- 67. ../.3..... ....'-J..Q.9.P. .... 17. ·T~..... 6. ... ~...... 16 . ............ ···················· 

8. lr ....'t.~.9.fL .. ···················· 7. ..... ...... ..... °!Cr ,. .. 17. ............18. .. 1..8.... ···················· 
9. .. /9 .... .([..~Q.QQ) ···················· 8. ..I.I....... .. ..l..1 "7- ...... 18. ............19. ···················· ············ 10. ............ ···················· 9. .. /.J.... ....l..:?i ..1....... 19. ............ .................... 

···················· 20. ............ ···················· 10. .. /9 ,... ..C~.Q.9.)..... 20. ....................············ 

Kompressionsmodul, ML 
.6.M/.6.a' över a'L 

Djup, m ML, kPa Djup, m ML, kPa Djup, m 6.M/6.cr' Djup, m 6.M/6.cr' 

1. 0 .. ./5.9..9....... 11. ············ ···················· 0 15 11.2. ...!,.8... 1. .................... ... f..'?..QP...... 12. ............ .. .................. 
3. ..L.B.... I L; 0 2. ....3 ..... ..... /.5......... 12. 

.................... 13. ............ .. .................. 
4. .. 3.... 3 ..........,......... 13.3 . ............ 13 3 ......L':1..9...... 14. ............ .. .................. 
5. ....5:...... 4 . ...5...... ...../..3.,..5..... 14. ......;{.Q.9...... - - - 15. -- ~.9.P. ..(!,.11I. /.t?;.P..-............. '1-6. ....?..... ......1.1.0..... 16. 5 . .. .. ~ ..... .....l}+.9...T 15. 

7. I 5'0 ············ ···················· 6. ..... ...... 16.
17. ............ ..Cf~1·T""···················· 7. .. .I.I...... ..........,......... 17.8. ..I.i.. .... :::::r~:o::::: 18. ············ 

9. 13 360 ···················· 8. ...i.3.... .... /.}/i...... 18.19."'"("""""•···· ············ ···················· 9. ............ 19.10. ../.9 .... ......f.P.9.>... 20. ............ ···················· ···················· 10. ............ .................... 20. 

https://6.M/6.cr
https://6.M/6.cr
https://t.~.9.fL


Krypparametem ~as 
Avlastningsmodul Faktorn a ( M5 = a · cr' ) 

Djup, m Djup, m~as ~asDjup, m Faktorn aDjup, m Faktorn a 

l. 0 .. .0,.QQ.9.... 11. ............ .................... 
.. .!.Q.QQ..... 11. 0 022,1. . ... (1.... 2. ...L8.. .....,.............. 12. ············ ····················/000 12.2. ..l+r?..... .......i"bö.... 3. ...U3.... ..D+ ..9. Y'i.. ... 13. ....................············ 

3. ..L..e.i.. .. 13. 4. ...3....... JL9..1..5..... 14. ············ ···················· 
4. ../.q .... ...... J.::r;,:o:::: 14. 5. ...5-:;...... ..9. I..9..:1. ':I. ..• 15. ............ .................... 

15.5. 6. ...9..J)tr.... (6 ···················· 
6. 16. 7. 0 033 .suJfi'd... 9...... ......( ............. 17. I ···················· 17. .7. 8. ...I.I...... ...Q,J)...'t.Q... 18. ,.,(;.[.q,,. .................... 
8. 18. 9. 13 . . ,{),.9..':l..'t.... 19. ....................············ 19. "'(5""9. 10. ... .Q.I.{?. .'f.1..... 20. ............ .................... 

10. 20. 11 o, 035 

lnitiell permeabilitet lci 
Krypparametern <l5 max 

Djup, m ki, m/s Djup, m ki, m/s
Djup, mDjup,m as max ~ 

WN / 8 9, 10-10 b, 10-ID
l. ... /........ 11. ... :1....... ....................0 ····.·t··"·"·······0 ....9.,.P.P..9. .... 11. ............ ...;;{9.......... 2~'15' Il 3, 10-1°1. .. I ..e.. 2. ....,....... 12. .................... 

2. .... -J, ...... ...Q.i.9.(/k. 12. ............ 9, 10-10 'i , 10-103. .3.,.9..?.. .... / ............. 13. .!..??...... .................... 
...1.~.6.... ...Q,..9..%.9. .. 13. ............ ....?.:~.......... I, 10-&;3. 4 . .':L<tE 14. .1.1.:.....-=fb ···················· 

4. ...l ..... .. .9..c P. ,2.Q.. 14. ············ .t.i.?.. . <)jo_-,o 15. .................... 
5. ..Q,..Q.t..f.... 15. ............ ....r...'t.......... 5 . ············ 

,.5,.0 ... . f ·.JD-10 16. ............ .................... 
.. 9./?..Z..3. ... 5 q',6. ....1:..... ....B..)......Ckf !cJ,) ~: ....~ ....... .................... 17. ............ ···················· 

7. ... er ... ..0.1..Q.!..!...... .S..tA.!.f!:g ....5.......... :P. 5, 10-10J:~ ....!../3.....(6. 8 -e,d lat:,_) 8- -~1.0.'i.. .................... 18. ............ .................... 
8. ..f 1...... ...9.,.0.(.1:. .... 18. k.C(!...... ..t:'1S,....... I 19. ............ ....12.......... 9. ···················· 
9. ..1..3...... ..(L.Ol.9..... 19. 8. o- 5, 10-10 ············ 10. . '/'••..'f?.. .................... 20. ············ ···················· O ()/ 9 ....?-2............l.5...... ..... {.............. 20. ............10. 

I 1- 0,010 50 



REDOVISNINGSTIDER 

Permeabilitetsfaktorn ~k 

Djup, m pk Djup, m pk Automatiskt val: Antal redovisningstider .......6D0.... (Max l00 st) 
Max tid ...J......'i dagar

D1. ......3.. ........... 11. 
2. ..L.6. ... 3 12. Eget val: 

3. ... 3 ..... :::::~:/f::::::: 13. 
4. ...s ..... .... };.fl.:........ 14. Nr Tid, dygn Nr Tid, dygn 

5. ....2.,.B........ 15. 
6. ···i······ ..../1:.,..8......... 16. 1. 26. 

7 . ../.!....... ...i,..B......... 17. 2. 27. 

8. .. 13..... .....~,..!......... 18. 3. 28. 
4. 29.9. ............ .................... 19. 
5. 30.10. 20. 
6. 31. 
7. 32. 
8. 33. 
9. 34.LAST 

10. 35. 
11. 36.Tunghetsskillnad hos jord vid nedpressning under grundvattenytan 
12. 37. 

.... ./.9.......... 13. 38.kPa/m 
14. 39. 
15. 40. 

I 16. 41.Lastetapp nr ........ . (Max I Ost) 
17. 42. 

Upplastningstid .. .1.. .. . dagar Belastningstid .............3 65 dagar 18. 43. 
19. 44. 
20. 45. 
21. 46.Lastbeskrivning 
22. 47. 
23. 48.Pkt X-koordinat Ytlast Pkt X-koordinat Ytlast 
24. 49.nr m kPa nr m kPa 
25. 50. 

-10. o L;a o1. .................. ··············· 6. ................... ··············· 
-// 0 7. ..................................2. ................... ····i········
-5 S"3. ................... ............... 8. .................................. 

4. .......2......... ....'i..?...... 9. ··················· ............... 
5. .....l!.......... .....9........ 10. ................... ··············· 
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KOSTNADSKALKYL FÖRSÖK MED FÖRBELASTNING I FÄLT 

1998 års prisnivå exkl moms 

I i 
Slangar i jorden I 

i kr 

lnstallationsyta, bredd ! 9,6 m Slangmaterial 48006 

lnstallationsyta, längd 
I 

i I 9,6 m Grävning 4005 

lnstallationsdjup I 
I 10 m Etablering 200001 

Slitslängd I i 76,8 m Installation I 153601 

Grävkapacitet I 10 m/tim Slangvinda 5000 

Antal markvärmeväxlare (enkelt U-rör) 64 st Kopplingar 960 

Antal parallella slingor med U-rör 8 st Kopplingsarbete 3600 

Antal U-rör per slinga I i 8 st/slinga Material provtryckning 10000 

Centrumavstånd I I 
Avstånd till värmecentralen (kulvertläng I 

1,2 m 

30 m 

Provtryckn i ngsarbete 

Anslutning container 

4000 

10000 

Slangmaterial J ! 
I PEX Summa 120931 

Antal meter slang I 1846,4 meter 

lnstallationskapacitet geot. sonderingsf 25 st/dag 

Antal kopplingar 2 st/slinga ! 
Slangkopplingskapacitet 48 st/dag I 
Slangkostnad I 26 kr/m I I 
Slangvinda I 5000 kr I 

I I I I 
I 

Grävning slits, kulvert 3000 kr/dag i I I 

I 

Etableringskostnad sonderingsfordon 20000 kr ! I I 
I 

lnstallationskostnad, fordon + förare 6000 kr/dag Il I 
I 

Kopplingar I 60 kr/st ! I i 
I I 

Kopplingskapacitet 2 st/tim 
I 

I I j I 
Kopplingsarbete 450 kr/tim i I I 

I i 
Material provtryckning I 10000 kr/gång 

I I i 
I 

Provtryckningsarbete 500 kr/slinga I l I 
i 

Anslutningsarbeten container 10000 kr i 
I 

I 
I I 

I i I I 
Vertika Id räneri ng I kr! 
Total fyllningshöjd (inkl. dränfyllning) 2,5 m Etablering 200001 

Fyllnings krönbredd (prel.) i 12 m I Dräner 38025 

Fyllnings krönlängd (prel.) I 12 m Dräninstallation 41191 

Fyllnings utsträckning utanför krön I 4m Dränfyllning (materialkostna 12272 

Fyllningsmängd (exkl dränfyllning) I 614 m' Fyllning (materialkostnad) 34386 

Dränfyllningens tjocklek I 
I 0,5 m Uppläggning dränfyllning 8766 

Dränfyllnings krönbredd (prel.) I 
i 16 m I 

I Uppläggning fyllning 36842 

Dränfyllnings krönlängd (prel.) 16 m I 
i Kontrollprogram 15000 1 

Dränfyllnings utsträckn. utanför krön 1 m I Summa I 159411! 

Dränfyllningsmängd I I 146 m' i i 
I 

I 

i 

Centrumavstånd dräner 
I 

i 1,2 m i I 

I 

I I 

Djup dräner ! 
I ! i 

i 12 m ! i 
I I i 

Dränernas område, bredd i 19,5 m i 
I 

I 
I 

Dränernas område, längd I 
! ' 19,5 m I ! 

Antal dräner ! 
I 

·-·· 

I 
I 264 st i ! 

I 

Antal meter dräner 

Dräner materialkostnad 
-l--~ 

i 

I 

3169im 

12 kr/m 

I 

I 
I 
I 

Etableringskostnad dränstickare 20000 kr 
I I 

I 

i 

Dränstickare + förare 
I 

I 6500 kr/dag ! ! 

Dräninstallationskapacitet 5000 m/dag i I 

Fyllningskapacitet l 50im'/dag 1, 

i 
I 

Fyllningsarbete i I 3000 kr/dag i 

Ka I kyler /Kalkyl_fä ltförsök 2000-05-04 
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Dränfyllning 84 kr/m3 
I 

Fyllning 56 kr/m' I 
Kontrollprogram 5000 kr 

! 
IInstrumentering I 

I I 

\ kr 

Timkostnad I 

I 
450 kr/tim [ Utsättning 7200I I 

Utsättning I I 2 mandagar Installation mätutrustning 39300 
I ' IInstallation 6 mandaga Mätutrustning[ I 210001' 

Anslutning insamlingsenhet 2 mandaga Summa I I 
I 

67500 

Geoteknisk bandvagn 2800 kr/dag I 
I 

Slangsättningsmätare (1 st) 1000 kr [ 
' I I 

I 

Bälgsättningsmätare (2 st) 2000 kr i I i 
IAuto. sättningsskruv (1 st) I 3000 kr i 

Portrycksmätare (3 st) 3000 kr I 
I 

Flödesmätare (1 st/slinga) 8000 kr 

Temperaturgivare (2 st) 4000 kr 

TOTALSUMMA (INV) 347842 kr 

I 
Mät- och undersökningsprogram för 12 månader I Altl kr 

Bälgslang (2 st) i I 
I 

Man kostnad 86400I 

Horisontal slang (1 st) I I Hyror 12000 

Porvattentryck (3 st) I 
i Redovisning, förberedelser 21600 

Avläsning flödesmätare i Provtagning 12000 

IAntal mätdagar Alt I 12 dagar Summa 132000 

Alt Il 10 dagar i 
I Alt 111 9 dagar I Alt Il kr 

Provtagning (prel.) 12000 kr Man kostnad 72000i 
Man kostnad I 

I 450 kr/tim I Hyror 10000 
IMantid ! I 16 tim/mätdag Redovisning 72000 
IHyrkostnad 1000 kr/mätdag Provtagning 12000 

Redovisning och förberedelsetid 4 tim/mätdag Summa 1660001 
i I

I i 

I Alt 111 I krj 
i Mankostnad i 

I 648001 

! 
i I Hyror 90001i 

Redovisning 648001 
I Summa I 138600i 

I I 
Handläggning i ! I kriI 

Timkostnad I 
I 

560[kr/tim I Planering och projektmöten I 39200! 

Planering, projektmöten I 
I 70 !mantimmar Detaljprojektering I 672001 

Detaljprojektering I 120 ·mantimmar Tillsyn, uppföljning i 61600i 
iTillsyn, uppföljning, under 1 år I 110 mantimmar Utvärdering resultaten I 56000 

Utvärdering I I 

I 100 mantimmar iRapport ' I i 60000[ 

Rapport i I 60000 kr I !summa I ' 284000i 
I I I 

I 

- II I 

i I IVärmning I 
I I 

El exkl moms I 8000 kr/mån . . 
i I 

: 
--~ - I ---

Alt I 3 mån I 24000 kr ! 

Alt Il 7 mån i I 56000 kr i
' I l -·---------- ~--- --,-- ~~--

!Isolering ! 0 kr 
I i 

i 
- '1 ___~-----~-------------

iI II 

Ka I kyler /Ka lkyl_fältförsök 2000-05-04 
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! 

ITOTAL PROJEKTKOSTNAD OM NY YTA tkr (slangar i jord, vertikaldränering, instrumentering 

Alt I 787842 788 mätprogram och handläggning samt värmning) 

Alt Il 853842 854 (exkl. avlastning och återställning av ytan) 

Alt 111 770442 770 ! 

Delkostnad för mätprogram, handläggning tkr I 
Alt I I ! 416000 416\ I i 

I 
IAlt Il I I 450000 450 I

I 

Alt 111 422600 4231 i I 
I 

I 
Ii 

I ! I 
I II 

Delkostnad för investering, byggande, drift tkrj i I 
I i 

I 

Alt I I I 371842 372 i 
Alt Il 403842 404 
Alt 111 347842 348 

I IFÄLrrö-Rsöi< irÄL;--1-----·1·--------- -------------- __________ ! __________ -------------- ------------- -------------- -----

1 : I i ! kr 1 

Lageryta i ' 100Im2 I Ilordningsställande ovanytan 6500 

Kapacitet iordn. ytan inkl. borttag i soler 100Im2/dag I I l 
Traktorgrävare+förare+hantlangare 6500 Ikr/dag ! j1 

I ! I I I I 
TOTAL PROJEKTKOSTNAD OM FÄLT 1 KAN UTNYTTJAS j I i 

I tkr (vertikaldränering, viss instrumentering, mätprogram 

Alt I I 
I 

6724111 672 och handläggning samt värmning) [ 

Alt Il I 738411 738 I i 
Alt 111 I 

I i 655011 655 

! I I I 
Besparing om Fält 1 utnyttjas istället för ny yta (jmf Alt 1) 

! i I 115431 I 115 tkr 

Kalkyler /Ka lkyl_fä ltförsök 2000-05-04 




