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FÖRORD 

Detta examensarbete avlutar min utbildning till Civilingenjör inom Väg och Vattenbyggnad 
vid Luleå tekniska universitet. Det senaste året av min utbildning har mestadels varit inriktat 
mot geoteknik med tillhörande områden som grundläggningsteknik samt väg och 
järnvägsbyggnad. Mitt intresse för ämnet har vuxit sig starkt under de senaste åren och just 
därför har jag valt att genomföra mitt examensarbete vid avdelningen för Geoteknologi. 

Sommaren 2008 jobbade jag med att bygga vindkraftsfundament i Ludvika, Dalarna. 
Arbetet gav mig praktisk kunskap om hur ett vindkraftverk byggs, att även få arbeta med 
vindkraften ur ett teoretiskt perspektiv lät mycket intressant. Detta samt att arbeta inom ett 
område som är relativt outforskat tilltalade mig och gjorde att jag antog erbjudandet att som 
examensarbete utreda tjälförhållandena vid grundläggning av vindkraftverk. 

Det finns flera personer som varit till hjälp och stöd under arbetets gång. Initiativtagare och 
handledare Dr. Tommy Edeskär, Sweco Infrastructure AB, vill jag rikta ett stort tack till 
som trots en hög arbetsbelastning alltid haft tid att svara på frågor samt diskutera kring 
genomförandet av examensarbetet. Vidare vill jag tacka min handledare från universitetet 
Professor Sven Knutsson, som bland annat bidragit med temperaturdata till arbetet. 

Slutligen vill jag tacka vänner och tillika studiekamrater som gjort de senaste fem åren till 
fem oförglömliga år, TACK! 

 

 
Anders Helander, Luleå maj 2009 
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SAMMANFATTNING 

Vindkraftmarknaden är relativt ung och har expanderat mycket under en kort tidsperiod. På 
grund av den snabba utvecklingen har behovet av forskning inom området ökat markant då 
erfarenheten är begränsad. Frågor rörande vindkraftverkens beständighet samt vilka skador 
som kan uppkomma under ett längre perspektiv är relativt outforskade. Dessa frågor är av 
stor betydelse om verkets funktion skall kunna säkerställas under en längre tidsperiod. Vid 
grundläggning av landbaserade vindkraftverk används i huvudsak gravitationsfundament, 
stora betongkonstruktioner som agerar motvikt till vindkrafterna. Infästningen av 
vindkraftstornet i fundamentet sker via en stor mängd stål som gjuts in i mitten av 
fundamentet. Då stål har en högre värmeledningsförmåga än betong bildar ingjutningsgodset 
en köldbrygga. Syftet med detta arbete är att undersöka om, och i så fall under vilka 
omständigheter köldbryggan i vindkraftverkets fundament leder till att jorden mitt under 
fundamentet tjälar. Samt om så är fallet diskutera kring vilka konsekvenser detta kan 
medföra och ge förslag på möjliga åtgärder för att kompensera för detta. Två typer av 
fundament har idealiserats i TEMP/W, ett program som använder finita elementmetoden 
för att beräkna värmeflöde i geotekniska konstruktioner. För respektive fundament har 
tjäldjupsberäkningar utförts i 3 olika jordar och 5 klimatzoner, definierade av Vägverket, 
med temperaturdata motsvarande en 10-årig vinter. Dessa beräkningar har visat att 
köldbryggan i vindkraftverkets fundament utgör ett potentiellt grundläggningsproblem. I 
klimatzon 3-5 för fundament 1 samt i klimatzon 5 för fundament 2 tjälar jorden mitt under 
fundamentet. Tjäldjupet är dock inte av den storleken att jorden under fundamentet har 
någon nämnvärd inverkan på resultatet. Ett skyddslager av icke tjällyftande material skiljer 
betongens underkant från underbyggnaden vilken den mesta av tjälen stannar i. Endast i 
klimatzon 5 vid grundläggning med fundament 1 når tjälen djupare än 0,6 m under 
betongens underkant som är detsamma som tjockleken på skyddslagret. De konsekvenser 
som kan uppkomma då jorden mitt under fundamentet tjälar är i första hand tjällyftning 
vilken är störst i jordar med hög finjordshalt och högt vatteninnehåll. För att undvika dessa 
problem är det enklaste alternativet att anpassa tjockleken på underbygganden, i detta fall 
skyddslagret som skiljer fundamentet från undergrunden. Ett annat alternativ kan vara att 
bygga in värmeslingor i fundamentet som hindrar borttransporten av värme genom 
köldbryggan. Om köldbryggan i vindkraftverkets fundament uppmärksammas vid 
dimensionering bör det inte vara några problem att kompensera för detta. Det är dock inte 
utrett hur detta problem kan lösas på redan byggda vindkraftverk. Klart är att köldbryggan 
utgör ett potentiellt problem vid grundläggning av vindkraftverk. 
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ABSTRACT 

The wind power industry is relatively young and have been expanding remarkable during a 
short period of time. Due to this growth the need of research within the area have increased 
rapidly. Questions regarding the durability of the wind power plant and which damages that 
could arise in a distant future are quite uninvestigated and at the same time long term 
experience is missing. These questions are of great importance to secure the operation of 
the wind power plant during a long period of time. Most land based wind power plants are 
established by gravitational foundations, big concrete structures acting as a counterweight to 
the wind load. The attachment of the plant’s tower to the foundation is made possible by a 
large amount of steel casted into the foundation. Since steel have much larger thermal 
conductivity than surrounding concrete the cast in place steel creates a thermal bridge. The 
purpose of this thesis is to investigate if the thermal bridge will lead to frost penetration 
beneath the center of the foundation and if so during which circumstances. Further, 
possible consequences and methods on how to compensate for the thermal bridge will be 
discussed. Two different types of foundations have been idealized in TEMP/W, a finite 
element program used to calculate heat flow in geotechnical constructions. For both 
foundations, frost depth calculation have been made in three different types of soils and in 
five climate zones in Sweden, defined by the Swedish Road Administration. The climate 
data is equal to a winter occurring every period of ten years. These calculations have 
showed that the thermal bridge from the cast in place steel constitutes as a potential 
problem. In climate zone 3 to 5 for foundation 1 and in climate zone 5 for foundation 2 the 
soil beneath the center of the foundation does freeze. Between concrete and soil a non frost 
susceptive protection layer is placed, containing coarser material with a thickness of 0.6 
meters which most of the frost stays in. Only in climate zone 5 the frost depth reaches 
deeper than the superstructure. Potential consequences when the soil beneath the 
foundation is in subject to frost action are primarily due to frost heave which is biggest in 
fine coarse soil. When foundation is performed on permafrost thawing of the soil could 
constitute a problem if the soil settles. To avoid these problems the easiest method is to 
adjust the thickness of the superstructure, e.g. the protection layer. Another option could be 
to place heat pipes in the concrete preventing the heat to flow from the soil through the 
thermal bridge. If this is accounted for during dimensioning it should not be any problems 
to compensate for the thermal bridge. But how do we act when the wind power plant is 
already built? Clearly, it is a fact that the thermal bridge does constitute a potential problem. 
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1 INLEDNING 

I takt med att jordens ändliga energiresurser förbrukas, ökar efterfrågan på förnyelsebar 
energi. Vindkraft utgjorde år 2007 ca 1 % av den totala energiproduktionen i Sverige. 
Ökningen av mängden producerad energi mellan år 2006 och 2007 uppgick till 45 %. 
(Statens energimyndighet, 2008a) Vindkraft är en ung och tämligen outforskad energikälla 
som expanderat mycket under en kort tidsperiod. På grund av detta är frågor rörande 
verkets beständighet samt vilka skador som kan uppkomma under ett längre perspektiv 
relativt outforskade samtidigt som erfarenheten är begränsad. I dagsläget är efterfrågan 
fortsatt hög och utbyggnaden av vindkraftverk fortsätter att ske i hög takt, (Statens 
energimyndighet, 2008a). Detta ställer ökade krav på leverantörer och konstruktörer att 
säkerställa verkens funktion under en längre tidsperiod. 

För landbaserade vindkraftverk används i huvudsak två grundläggningsmetoder, 
bergförankrade fundament samt gravitationsfundament. Bergförankrade fundament gjuts 
direkt på berget samt förankras med bergbultar. Gravitationsfundament agerar motvikt till 
vindkrafterna och kan användas i kombination med både pålning och jordförstärkning, 
(Statcraft CSA Vind AB, 2008). Beträffande vindkraftverkets torn använder de flesta 
leverantörerna koniska stålrörssektioner som monteras ihop med bultar, (Wizelius, 2002). 
Infästningen av tornet i betongfundamentet sker via en stor mängd stål som gjuts in i mitten 
av fundamentet. I ingjutningsgodset monteras de stålrörssektioner som tillsammans bildar 
vindkraftverkets torn. 

Då stål har en högre värmeledningsförmåga än betong bildar ingjutningsgodset en 
köldbrygga. Fenomenet kan beskrivas som en konstruktionsdetalj där ett material med dålig 
värmeisolering bryter av ett material med god värmeisolering, (Nationalencyklopedin, 
2009). Inom husbyggnad är förekomsten av köldbryggor ett väl uppmärksammat problem, 
vid byggnation av geotekniska konstruktioner är problemet oftast av mer storskalig natur 
men sällan uppmärksammat på samma sätt. 

På grund av den snabba utbyggnaden av vindkraftverk ökar behovet av forskning och 
utveckling inom området. Den forskning som bedrivs idag är mestadels inriktad mot 
vindkraftens miljöpåverkan samt frågor för att underlätta utbyggnaden och förbättra 
kostnadseffektiviteten, (Statens energimyndighet, 2008b). Merparten av utvecklingen inom 
vindkraft sker i mildare klimat än vårt i Sverige då de största vindkraftsbolagen har  sitt säte i 
länder med tempererat klimat. På marknaden nya aktörer och utbyggnad av vindkraftverk i 
extrema miljöer skapar dock nya frågor som bör utredas för att säkerställa verkens kvalitet. 
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1.1 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att undersöka om, och i så fall under vilka omständigheter 
köldbryggan i vindkraftverkets fundament leder till att jorden mitt under fundamentet tjälar. 

1.2 Mål 

Målet är att utreda köldbryggan i vindkraftverkets fundament och därmed underlätta vid 
projektering av framtida vindkraftverk. Att ge en grund till när köldbryggan behöver beaktas 
vid dimensionering av vindkraftverkets fundament samt till när köldbryggan ur 
tjälgeoteknisk synpunkt behöver beaktas vid de geotekniska utredningarna. Detta för att 
säkerställa vindkraftverkets funktion i ett längre perspektiv. Vidare är målet att diskutera 
kring vilka konsekvenser detta kan medföra samt ge förslag på möjliga åtgärder för att 
kompensera för detta. 

1.3 Frågeställning 

För att klargöra syftet och målet med examensarbetet har fyra huvudsakliga forskningsfrågor 
formulerats. 

• Utgör köldbryggan i vindkraftverkets fundament ett potentiellt 
grundläggningsproblem? 

• I vilka klimatzoner leder köldbryggan till att jorden mitt under fundamentet tjälar 
samt hur påverkas resultatet av rådande markförhållanden? 

• Vilka är konsekvenserna då jorden mitt under fundamentet tjälar? 
• Vilka åtgärder kan vidtas för att undvika tjälproblem? 

1.4 Avgränsningar 

• Endast grundläggning av landbaserade vindkraftverk kommer att analyseras. 
• Endast grundläggning av vindkraftverk med gravitationsfundament kommer att 

analyseras. 
• Två representativa typexempel av ett vindkraftverks fundament kommer att studeras. 
• Simulering av tjälfronten kommer att ske i 5 olika klimatzoner, definierade av 

vägverket. 
• Simulering av tjälfronten kommer att ske i 3 olika typjordar. 

1.5 Disposition 

Rapporten inleds med en litteraturstudie. Sedermera följer ett metodavsnitt som beskriver 
forskningsmetodik, tjälsimuleringar samt förutsättningar och indata vid simulering, i detta 
inkluderas en detaljerad beskrivning av de fundament som skall undersökas. Som avslutande 
del presenteras resultat, slutsatser och diskussion samt rekommendationer för fortsatta 
studier. 
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2 LITTERATURSTUDIE 

2.1 Vindkraft för elproduktion 

I slutet av 1900-talet uppmärksammades att koldioxidutsläpp stärkte växthuseffekten och 
hotade det globala klimatet. Dåvarande energiproduktion bestod mestadels av fossila 
bränslen vilka bidrog till merparten av de dåvarande koldioxidutsläppen. Diskussionen om 
alternativa energikällor tog sin fart under 1900-talets senare del och grundades till stor del i 
1970-talets oljekris, diskussionen förstärktes ytterligare av kärnkraftsolyckorna i Harrisburg 
och Tjernobyl. (Wizelius, 2002) 

Inom politikens värld fick debatten om jordens begränsade tillgångar stort utrymme. 
Lösningen fann man i en större satsning på förnybar energi så som solenergi, vattenkraft, 
biobränslen och vindkraft. I sverige investerades mycket pengar i forskning och utveckling 
kring förnybara energikällor. Sverige och många andra länder startade nationella 
vindkraftsprogram med målet att utveckla stora vindkraftverk med effekter på flera 
megawatt. (Wizelius, 2002) 

De första vindkraftverken i Sverige togs i drift 1982 och var placerade på Gotland och i 
Skåne, (E.ON Sverige AB, 2009). Därefter har vindkraften i Sverige nästan fördubblats vart 
fjärde år till att idag innefatta över tusen verk, (Statens energimyndighet, 2008a). Sverige har 
trots denna utveckling färre vindkraftverk än många andra länder. I Tyskland fanns år 2008 
över 20 000 vindkraftverk som tillsammans producerade ca 30 TWh och i grannlandet 
Danmark står vindkraft för ca 20 % av den totala elproduktionen. (Svensk Vindenergi, 
2008) 

Under 2007 producerade vindkraften i Sverige 1,43 TWh, vilket utgör ca 1% av den totala 
energiproduktionen. Jämfört med andra stora energikällor i Sverige är vindkraft den enda 
energikällan som ständigt ökat under de senaste åren, sett till andel av den totala 
nettoproduktionen. Tabell 2-1 visar utvecklingen av mängden producerad energi i procent 
mellan 2003-2007 för de största energikällorna i Sverige. (Statens energimyndighet, 2008a) 
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Tabell 2-1: Andel av total nettoproduktion el 2003-2007, (Statens energimyndighet, 2008). 

Energikälla 
2003 
[%] 

2004 
[%] 

2005 
[%] 

2006 
[%] 

2007 
[%] 

Vattenkraft 40,1 40,4 46,6 43,8 45,2 
Kärnkraft 49,5 50,4 45,0 46,6 44,4 
Kraftvärme 6,0 5,6 4,7 5,2 5,1 
Kraftvärme i industri 3,6 3,1 3,0 3,6 4,1 
Vindkraft 0,5 0,6 0,6 0,7 1,0 

2.1.1 Marknaden 
I Sverige finns många olika företag verksamma inom vindkraft, både inhemska och 
utländska. Några levererar enbart vindkraftverk som i de flesta fall inkluderar transport och 
montage. Andra projekterar för vindkraft, det vill säga planerar för lokalisering, utför 
undersökningar och utredningar, söker tillstånd och upphandlar byggentreprenörer, 
konsultfirmor samt vindkraftsleverantör. De flesta vindkraftsprojektörer säljer i sin tur de 
färdiga vindkraftverken till elbolag, kraftbolag eller kommuner som äger och driver 
vindkraftsparkerna. (Gunnarsson, 2009) 

2.1.2 Verket 

Det finns ett flertal olika konstruktioner av vindkraftverk, de vanligaste är utförda i koniska 
stålrörssektioner och har en horisontellt roterande axel. Även om konstruktionen och 
utseendet varierar ingår de centrala delarna; torn, rotor och maskinhus som bland annat 
innefattar växellåda, girmotor och generator, se figur 2-1. Utöver detta tillkommer ett 
system för att distribuera den producerade energin till elnätet samt ett fundament som verket 
fästs vid. (Wizelius, 2002) 

Rotor 
De flesta vindkraftverk på marknaden använder sig av två eller tre rotorblad. Konstruktionen 
påminner till stor del om en flygplansvinge, den lyftande kraften är vad som driver rotorn att 
rotera. Beroende av vindens angripande vinkel mot bladprofilen ökar eller minskar 
lyftkraften. För att maximera verkningsgraden tillverkas de flesta vindkraftverk med ställbara 
rotorblad. Förutom bladprofilens vinkel mot den angripande vinden avgör rotorbladens 
svepyta hur mycket energi som kan utvinnas från vinden. Svepytan är den area som 
rotorbladen roterar över. (Karlsson, 2008) På grund av rotorbladens stora påfrestningar 
klarar inte stål och aluminium av de många lastväxlingar som förekommer utan att bli 
utmattat. Rotorbladen tillverkas därför mestadels i kolfiber och glasfiberarmerad epoxi. 
(Wizelius, 2002) 

Maskinhus 
Huvudkomponenterna i maskinhuset är växellåda, girmotor och generator. Växellådans 
uppgift är att stegvis öka varvtalet till det varvtal som generatorn kräver, detta sker vanligtvis 
med en trestegs växellåda. I många verk används dubbla generatorer, vid svag vind används 
den ena och vid stark vind den andra. För att vindkraftverket skall kunna producera energi 
oberoende vindriktning används i större verk en girmotor. Girmotorn vrider maskinhuset i 
vindriktningen och styrs av en vindmätare som är placerad på maskinhuset. (Karlsson, 2008) 
I nordliga delar av världen och övriga platser med kallt klimat är komponenterna i 
maskinhuset vanligtvis köldsäkrade. Leverantören till ett av de i studien analyserade 
fundament köldsäkrar alla komponenter till -20 °C. Om vindkraftverket är i bruk är verket 
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självförsörjande på värme, under perioder då verket står still används fläktar för att hålla 
temperaturen i maskinhuset på rimliga nivåer. 

 

Figur 2-1: Vindkraftverkets fundamentala delar (Wizelius, 2002). 

 
Torn 
Verkets torn kan utföras med flertalet konstruktioner och i flertalet material. Det vanligaste 
är cirkulära koniska stålrör, stålrören transporteras i sektioner som sedan bultas samman på 
plats. Tornet kan även utföras i betong samt i fackverkskonstruktion. På grund av den 
mindre tilltalande estetiken används dock fackverkstornet i allt mindre utsträckning. 
Verkets, det vill säga tornets höjd varierar kraftigt beroende av användningsområde, för 
industriellt byggande är tornen oftast mellan 60 till 110 m höga. (Gipe, 2004)  

Fundament 
Likt vindkraftverkets torn tillverkas fundamentet med olika metoder, fundamentets 
konstruktion beror av de på platsen rådande förutsättningarna. Den vanligaste typen av 
fundament för landbaserade vindkraftverk är gravitationsfundament i kombination med 
koniska stålrörstorn. (Wizelius, 2002) Infästningen av tornet i fundamentet sker vanligtvis 
genom en stålring som gjuts in i betongen eller en korg med bultstänger som byggs upp i 
mitten av fundamentet och som verket bultas fast vid. Fundamentets storlek och form 
varierar och beror av verkets storlek och markens bärförmåga. Även stålringens och 
bultkorgens storlek varierar, för ett 100 m högt vindkraftverk väger stålringen ca 14 ton och 
har en diameter på ca 4 m, bultkorgen väger ca 10 ton med en diameter på ca 4 m. För en 
exakt beskrivning av de fundament som använts vid tjälsimuleringarna se metodavsnittet 3.1. 
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2.2 Jords beståndsdelar och grundläggande begrepp 

Jord är inte ett homogent material utan ett flerfassystem som vanligtvis består av 3 olika 
faser. Dessa är fast substans, porvatten och porgas. Jordens skelett byggs upp av fasta korn 
och partiklar som utgör dess fasta substans. Mellan dessa partiklar finns hålrum, så kallade 
porer, i porerna ryms porgas och porvatten. (Axelsson, 1998) I figur 2-2 visas en schematisk 
bild över jords tre faser. 

 

Figur 2-2: Schematisk bild av jords tre faser (Axelsson, 1998). 

 
Jord benämns som ett flerfassystem men är inte nödvändigtvis ett trefassystem. En 
fullständigt uttorkad jord består av två faser, fast substans och porgas. En vattenmättad jord 
består även denna av två faser, fast substans och porvatten. Jord betraktas normalt sett endast 
som trefassystem då jorden är delvis vattenmättad. Följande avsnitt behandlar grundläggande 
begrepp inom jordmaterialläran enligt Axelsson (1998), Craig (2004) och GEO-SLOPE 
International, Ltd, (2008). 

2.2.1 Massa och volym 
I figur 2-2 presenteras beteckningarna för jords tre faser. Den totala massan för en jordvolym 
betecknas m och består av de tre faserna porgas mg, porvatten mw och fast substans ms. 

  2.1 

En jords totala volym benämns skrymvolym V, i skrymvolymen ingår porvolymen Vp och 
volymen av jordens fasta substans Vs. Är endast volymen av den fasta substansen medräknad 
talar man om jordens kompaktvolym. 

  2.2 

Porvolymen består i sin tur av volymen gas Vg och volymen vatten Vw. 

  2.3 
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2.2.2 Densitet 
Densitet är ett förhållande mellan vikt och volym [kg/m3]. För en jord talar man i huvudsak 
om tre typer av densitet; skrymdensiteten ρ, kompaktdensiteten ρs och torrdensiteten ρd. 
Skrymdensiteten är förhållandet mellan jordens totala massa och skrymvolym. 

  2.4 

Kompaktdensiteten är förhållandet mellan den fasta substansens massa och volym. 

  2.5 

Torrdensitet används som ett mått på kompaktionsgraden av ett material, vid en viss 
vattenkvot erhålls en maximal torrdensitet. Torrdensiteten är därför ett samband mellan den 
fasta substansens massa och skrymvolymen vid aktuell vattenkvot w. 

 
1  2.6 

2.2.3 Porvolym 
Porvolymen i en jord beskrivs med portalet e och porositeten n. Portalet definieras som 
förhållandet mellan porvolymen och den fasta substansens volym. 

 
 2.7 

Porositeten definieras som förhållandet mellan porvolymen och skrymvolymen. 

 
 2.8 

2.2.4 Porvatten 
Mängden vatten i en jord definieras vanligtvis på tre olika sätt, vattenmättnadsgrad, 
vattenkvot och vattenhalt. Vattenmättnadsgraden Sr definieras som volymen porvatten 
genom totala volymen porer och kan variera från 0 % för en fullständigt uttorkad jord och 
100 % för en vattenmättad jord. 

 
 2.9 

Vattenkvoten w är förhållandet mellan massan vatten och fasta substansen massa.  

  2.10 
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Vattenhalten v är volym vatten per enhet skrymvolym av en jord. 

 
 2.11 

2.3 Värmetransportens mekanismer i jord 

Den huvudsakliga värmeöverföringen i en jord sker på grund av värmeledning i fasta 
partiklar, is och vatten. Värme kan dock flöda på åtskilliga sätt då jord består av flera olika 
beståndsdelar. (Omar, 1986) De mekanismer som bidrar till värmetransporten i en jord 
illustreras i figur 2-3. 

 1 Ledning i fasta partiklar, is och vatten 

2 Ledning i luft 

3 Strålning mellan partiklar 

4 Ångdiffusion 

5 Konvektion 

Figur 2-3: Transportmekanismer för värme i fuktig jord (Knutsson, 1985a). 

 

2.3.1 Värmeledning 

Värmeledning i ett medium uppstår på grund av temperaturskillnader som gör att värme 
strömmar från ett varmare till ett kallare område. Fysikaliskt sker värmeledning genom att 
molekyler med hög rörelseenergi via stötar överför energi till molekyler med lägre 
rörelseenergi. (Burström, 2001) Schematiskt kan värmeledning i en jord illustreras enligt 
figur 2-4. 

 

Figur 2-4: Värmeflöde genom ett medium (Andersland & Ladanyi, 1994). 
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Jord är ett flerfassystem innehållande, fasta partiklar, porvatten/is och porgas, dessa 
komponenter har olika ledningsförmågor. För att beskriva jords värmeledningsförmåga 
används värmeledningstalet λ [W/(m·K)]. De fasta partiklarna har den bästa 
ledningsförmågan och porgasen det vill säga luften har den sämsta. På grund av de olika 
komponenternas differens i värmeledningsförmåga är jordens sammansättning och struktur 
av stor vikt för värmeledningens storlek. (Knutsson, 1985a) 

2.3.2 Strålning 
Enligt Burström (2001) avger och mottar alla kroppar hela tiden strålning, den avgivna 
strålningens intensitet varierar och beror mestadels av kroppens temperatur. Av den mängd 
strålning som mottas av en kropp är det bara en del av strålningen som absorberas som 
värme, resten reflekteras och en viss del transmitteras. Den transmitterade strålningen går 
igenom materialet och avges från kroppen som strålning. (Burström, 2001) Strålning i en 
jord beror till stor del på vad porutrymmet är fyllt av, dränerade jordar har ett större tillskott 
av strålning än vattenmättade jordar. I finkorniga jordar är strålningens tillskott till 
värmeflödet oftast försumbart, (Omar, 1986). 

2.3.3 Ångdiffusion 
I fuktiga omättade jordar kan lokala temperaturvariationer förmå vatten att förånga. När 
vattnet förångas höjs ångtrycket vilket leder till diffusion i riktning mot lägre tryck. (Omar, 
1986) Då ångtrycket utjämnats kan den transporterade ångan kondensera, detta kan enligt 
Omar (1986) ge upphov till en relativt stor värmeöverföring på grund av den höga 
energimängd som krävs för att ånga skall förångas samt kondenseras. 

2.3.4 Konvektion 

Konvektion uppstår då ett strömmande medium transporterar värme mellan platser med 
olika temperatur. I denna mening är även värmeledning i form av strömmande vatten en 
typ av konvektion. Värmetransport genom konvektion kan ske på två olika sätt: 

• påtvingad konvektion och 
• naturlig konvektion, (Burström, 2001). 

Påtvingad konvektion uppstår då luft eller vatten sätts i rörelse av yttre omständigheter, till 
exempel ett grundvattenflöde. Då luft eller vatten transporteras på grund av 
temperaturskillnader i jorden är istället konvektionen naturlig. Porvattnets rörelse beror av 
den densitetsändring som uppstår då temperaturen förändras. Både vatten och luft flödar 
mot ett område med lägre temperatur. (Knutsson, 1985a) 
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2.4  Termiska parametrar för beräkning av tjälfrontens läge 

För att förstå en jords reaktion då den utsätts för termisk förändring behövs god kunskap i 
jordens termiska egenskaper. Parametrar för att beskriva en jords termiska egenskaper är 
bland annat värmeledningstal, värmekapacitet, specifik värmekapacitet och det latenta 
värmet. Dessa varierar med temperatur, jordtyp, innehåll av vatten/is, vattenmättnadsgrad 
och jordens densitet, (Omar, 1986). Enligt Knutsson (1985a) är dessa de viktigaste 
parametrarna vid beräkning av tjälfrontens läge. 

2.4.1 Värmeledningstal 

Det finns flera olika metoder för att beräkna värmeledningstalet för en jord. År 1975 
presenterade Johansen en idag vanligt förekommande metod baserad på Kerstens tal Ke. 
Kersten visade år 1949 att värmeledningstalet i en frusen jord är linjärt proportionell mot 
jordens fuktkvot vid konstant torrdensitet. Utifrån detta samband skapade Johansen en 
interpolation mellan torr och vattenmättad jord baserad på Kerstens tal. Enligt GEO-
SLOPE International, Ltd (2008) är det viktigt att förstå att detta beräkningssätt leder till en 
grov uppskattning av en jords värmeledningsförmåga. Följande avsnitt behandlar beräkning 
av värmeledningstalet enligt (Andersland & Ladanyi, 1994). Värmeledningstalet λ 
[W/(m·K)] beräknas enligt: 

  2.12 

där   

λ sat är den mättade jordens värmeledningstal [W/(m·K)],  

λdry är den torra jordens värmeledningstal [W/(m·K)] och  

Ke är Kersten tal som beror av den aktuella vattenmättnadsgraden [-].   

För torra naturliga jordar kan värmeledningstalet uppskattas med hjälp av en semiempirisk 
formel baserad på jordens torrdensitet enligt: 

 0,315 64,7
2700 0,947  2.13 

där   

ρd är jordens torrdensitet [kg/m3] och  

2700 är vald kompaktdensitet av en jordpartikel [kg/m3].    

För torra krossade bergmaterial kan värmeledningstalet uppskattas utifrån materialets 
porositet n. 

 0,039 ,  2.14 
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I en ofrusen vattenmättad jord beräknas värmeledningstalet utifrån ett förhållande mellan 
den fasta substansen och porvattnets värmeledningstal enligt: 

 ·  2.15 

där    

λs  är den fasta partikelns värmeledningstal [W/(m·K)],  

λw är porvattnets värmeledningstal [W/(m·K)] och  

n är jordens porositet [-].  

Om den vattenmättade jorden är delvis frusen blir uttrycket för λsat ett förhållande mellan de 
tre komponenterna, fast substans, ofruset porvatten och fruset porvatten. Då de fasta 
partiklarna och vattnet i en jord har bättre värmeledningsförmåga än porgasen leder ökad 
torrdensitet och ökad vattenmättnadsgrad till en höjning av värmeledningstalet. På liknande 
sätt förändras värmeledningstalet då vatten i en jord fryser till is. (Andersland & Ladanyi, 
1994) Värmeledningstalet för en delvis vattenmättad jord beräknas enligt: 

 · ·  2.16 

där    

λi  är värmeledningstalet för is [W/(m·K)] och  

wu är andelen ofruset vatten [-].  

Mängden ofruset vatten i en jord beror till stor del av porstorleken och den specifika ytan 
det vill säga de fasta partiklarnas sammanlagda mantelarea. Detta betyder att vatten fryser vid 
lägre temperaturer i en mer finkornig jord. (Knutsson, 1985a) 1976 presenterade Tice, 
Anderson och Bain ett expotentiellt förhållande för att beräkna mängden ofruset vatten i en 
jord: 

 | |  2.17 

där   

α är en konstant beroende av jordart [-],   

β är en konstant beroende av jordart [-] och   

Τ är temperaturen [K].  

I ekvation 2.12 används värmeledningstalet för en jord både vattenmättad och torr. För att 
beräkna värmeledningstalet för en delvis vattenmättad jord används Kerstens tal Ke som 
beror av jordens vattenmättnadsgrad Sr. Kerstens tal beräknas enligt: 

0,7 1,0  för ofrusna grovkorniga jordar (>sand), 2.18 

1,0  för ofrusna finkorniga jordar (<sand) och 2.19 

  för frusen jord. 2.20 
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2.4.2 Värmekapacitet och specifik värmekapacitet 
Specifik värmekapacitet är den mängd värme i Joule som åtgår för att höja temperaturen hos 
1 kg av ett ämne 1 °C. Värmekapacitet är den mängd värme som åtgår för att höja 
temperaturen hos 1 m3 av ett ämne 1 °C. (Knutsson, 1985a) Till skillnad mot 
värmeledningstalet behöver inte värmekapaciteten bestämmas empiriskt. Värmekapaciteten 
och den specifika värmekapaciteten kan beräknas om fördelningen av is, vatten, luft och 
jord är känd samt om de fasta partiklarnas värmeledningstal är känt. (GEO-SLOPE 
International, Ltd, 2008) I Knutsson (1985) tecknas den specifika värmekapaciteten cm 
[kJ/(kg·K)] generellt som: 

 1
. . .  2.21 

där   

cmi är den enskilda komponentens specifika värmekapacitet [kJ/(kg·K)],  

ηi är volymandel av respektive komponent [-],  

ρi är den enskilda komponentens densitet [ton/m3] och  

ρ är det sammansatta jordmaterialets skrymdensitet [ton/m3].  

I många fall är värmekapaciteten cv [kJ/(m3·K)] enklare att använda vid geotekniska 
beräkningar. Då värmekapaciteten relaterar till materialets volym kallas denna ibland för den 
volymetriska värmekapaciteten. (Knutsson, 1985a) Sambandet mellan värmekapaciteten och 
specifika värmekapaciteten kan tecknas med hjälp av jordens skrymdensitet, (Andersland & 
Ladanyi, 1994). 

  2.22 

Porgasen, med andra ord luften, har i förhållande till de andra komponenterna låg 
värmekapacitet och kan därför försummas vid beräkning av en jords värmekapacitet. I en 
ofrusen jord kan värmekapaciteten beräknas enligt: (Andersland & Ladanyi, 1994) 

  2.23 

där   

ρd är torrdensiteten [ton/m3],   

cms är den fasta partikelns specifika värmekapacitet [kJ/(kg·K)],  

cmw är vattens specifika värmekapacitet [kJ/(kg·K)] och  

w är vattenkvoten [-].  

Den fasta partikelns specifika värmekapacitet kan uppskattas utifrån den dominerande 
bergarten i jorden eller andelen kvarts i jorden. Kvarts är den bergart som bäst leder värme 
och styr till stor del en jords värmeledningsförmåga. (Knutsson, 1985a) 

  



Litteraturstudie 

13 

I en frusen eller delvis frusen jord kan värmekapaciteten beräknas enligt: (Andersland & 
Ladanyi, 1994) 

  2.24 

där    

cmi är is specifika värmekapacitet [kJ/(kg·K)] och  

wu är andelen ofruset vatten [-].  

2.4.3 Latenta värmet 

Den mängd värme som avges för att 0 °C vatten skall övergå till 0 °C is benämns för det 
latenta värmet L [kJ/kg]. På samma sätt åtgår det latenta värmet under konstant temperatur 
då 0 °C is blir till 0 °C vatten, (Knutsson, 1985a). Enligt Knutsson (1985a) är det latenta 
värmet av mycket stor betydelse ur tjälgeoteknisk synpunkt då värmen som frigörs 
respektive tillkommer under fasomvandlingen är förhållandevis stor och att det i många fall 
är borttransporten av det latenta värmet som styr tjäldjupet i en jord. Detta betyder att en 
jord med stort vatteninnehåll oftast har ett mindre tjäldjup än en jord med mindre 
vatteninnehåll vid liknande förhållanden, (Knutsson, 1985a). 

Då jord är ett flerfassystem införs beteckingen effektivt latent värme L’ [kJ/kg] som tar 
hänsyn till jordens vatteninnehåll. Det effektiva latenta värmet beräknas enligt: (Knutsson, 
1999) 

 · ·  2.25 

där   

L är det latenta värmet (333 x 106 J/ton vatten),   

w är vattenkvoten [-] och  

ρd är torrdensiteten [kg/m3].  
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2.5 Klimatbelastning 

Världen är indelad i 11 klimatzoner, zonerna är uppdelade efter temperatur och nederbörd, 
(SMHI, 2007a). Sverige korsar 3 av dessa zoner, från den varmtempererade klimatzonen 
längst Götalands kusttrakter till den polära klimatzonen som täcker de svenska kalfjällen. Där 
emellan breder den kalltempererade zonen ut sig och täcker större delen av Sverige. 
(Knutsson, 1985a) I de södra delarna av Sverige, Skåne på gränsen till Danmark, ligger 
årsmedeltemperaturen på ca 8 °C. I de mer höglänta och nordliga delarna av Sverige är 
årsmedeltemperaturen ca -3 °C, se figur 2-5. Detta är dock värden mellan perioden 1961-
1990, enligt SMHI:s rapporter har årsmedeltemperaturen de senaste åren tenderat att öka. 
(SMHI, 2007b) 

Då det Svenska klimatet varierar mer än vad den världsliga klimatzonsindelningen visar, 
delar Vägverket in Sverige i 5 klimatzoner, se figur 2-5. 

  

Figur 2-5: T.v. Klimatzonindelning (Vägverket, 2008) och t.h. årsmedeltemperatur 1961-1990 (SMHI, 
2007b). 
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2.5.1 Värmeflödet vid markytan 
Tjäldjup i en jord beror på flera yttre faktorer än rådande lufttemperatur. Tjälfrontens 
nedträngande beror av markytans temperatur. Sambandet mellan lufttemperaturen och 
markytans temperatur styrs av flertalet faktorer. (Andersland & Ladanyi, 1994) Nedan 
beskrivs några av de faktorer som påverkar värmetransporten mellan mark, yta, och luft. I 
avsnitt 2.5.3 beskrivs hur markytans naturliga isolatorer kan påverkar marktemperaturen. 

Strålning 
Jorden utsätts hela tiden för kortvågig strålning från rymden. Mängden strålning som kan tas 
upp av markytan beror av latitud, atmosfäriskt tillstånd, molntäcke och markens 
adsorptionsförmåga. En del av den kortvågiga strålningen absorberas av markytan och 
resterande del absorberas i atmosfären. (Andersland & Ladanyi, 1994) Atmosfärens 
strålningsintensitet är i de flesta fall lägre än markytans vilket resulterar i en ständig 
värmeförlust, (Knutsson, 1985b). Detta sker i form av långvågig strålning från markytan, 
mängden strålning beror av marktemperatur, lufttemperatur, och luftens ångtryck. Delar av 
den långvågiga strålningen reflekteras av molntäcket tillbaka till markytan. (Andersland & 
Ladanyi, 1994) 

Konvektivt värmeflöde 
Det konvektiva värmeflödet beror av flertalet faktorer; lufttemperatur, marktemperatur, 
vindhastighet och turbulens på grund av markytans profil. Värmeflödet uppstår på grund av 
temperaturdifferensen mellan markytan och överlagrande luft. Då luften närmast markytan 
är kallare än luften ovanför sker inget konvektivt värmeflöde, endast värmeledning. Om 
markytans temperatur istället är varmare än överlagrande luft stiger luften närmast markytan 
och ett konvektivt värmeflöde uppstår. (Andersland & Ladanyi, 1994) 

2.5.2 Markytans naturliga isolatorer 

Markytan kan på flera sätt värmeisoleras från lufttemperaturen, de isolerande faktorerna kan 
i viss mån förhindra värmeflödet genom strålning och konvektion, (Harris, 1986). 

Vegetation 
Då markytan är fri från snö bildar vegetationen ett värmeisolerande skikt. Den isolerande 
förmågan beror av vegetationens tjocklek och porositet. När vegetationen komprimeras, till 
exempel då snö täcker markytan förlorar vegetationen normalt sin porositet och därmed sin 
isoleringsförmåga. (Harris, 1986) 

Snötäcke 
Även snö bildar ett skikt som isolerar markytan från lufttemperaturen, isoleringsförmågan 
beror av snölagrets tjocklek och densitet. Då snön har hög densitet, det vill säga när 
snötäcket komprimerats sänks isoleringsförmågan. (Harris, 1986) 
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2.5.3 Frostmängd 

Luften och markytans temperatur utsätts hela tiden för temperaturförändringar, dagliga så väl 
som årliga. För att beskriva dessa temperaturförändringar som ett mått på vinterns 
temperaturbelastning används beteckningen frostmängd. (Andersland & Ladanyi, 1994) 
Frostmängden definieras som tidsintegralen av de negativa temperaturerna under vintern 
och beräknas vanligtvis utifrån ett månatligt medelvärde enligt: (Knutsson, 1985b) 

 730 · | å |;   å 0°C 2.26 

där   

F är frostmängden per år i [°C·h] och  

Tmånad är månadsmedeltemperatur [°C].  

I Andersland & Ladanyi (1994) illustreras frostmängden under ett år som skillnaden mellan 
den högsta och lägsta punkten på en kurva med ackumulativa graddagar plottade mot tiden. 
Den vår- och höstmånad då månadsmedeltemperaturen går från att vara positiv till negativ 
eller från negativ till positiv definerar start och slut på vintern respektive sommaren, se figur 
2-6, (Andersland & Ladanyi, 1994). 

  

Figur 2-6: Definition av frostmängd respektive värmemängd efter Andersland & Ladanyi (1994). 

 
Frostmängden F bygger på mätningar av temperatur som i regel sker 1,5 m från markytan 
skyddat från regn, snö och vind. För att beräkna tjäldjupet i en jord är dock markytans 
frostmängd av större betydelse. Förhållandet mellan markytan och luftens frostmängd kan 
tecknas enligt: (Andersland & Ladanyi, 1994) 
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 2.27 

där   

nf är en korrelationsfaktor som beror av markytan [-],   

Fluft är frostmängden med hänsyn till lufttemperaturen och   

Fmark är frostmängden vid markytan.  

Korrelationsfaktorn som beror av markytan är vid beräkning av markens frostmängd 
normalt i storleksordningen mindre än 100 % av luftens frostmängd. Detta samband gäller 
även vid beräkning av markens värmemängd med enda skillnaden att för en snöfri yta är 
korrelationsfaktorn mer än 100 % av luftens värmemängd. (Johnston, 1981) 

Vid tjälberäkningar kan den dimensionerande köldmängden bestämmas med en viss 
säkerhet. Det vill säga att risken för överskridande av frostmängden under den 
dimensionerande perioden är till exempel 50 %, 20 %, 10 % eller 1 %. Innebörden av detta 
presenteras i tabell 2-2. (Knutsson, 1985b) 

Tabell 2-2: Dimensionerande frostmängd (Knutsson, 1985b). 

Köldmängd Sannolikhet för att köldmängden skall 
överskridas 

Förväntat antal 
överskridningar 

F(2) 50 % 1:2 1 gång på 2 år 
F(5) 20 % 1:5 1 gång på 5 år 
F(10) 10 % 1:10 1 gång på 10 år 
F(100) 1 % 1:100 1 gång på 100 år 

2.6 Tjälprocessen 

Relaterat med tjälprocessen, det vill säga tjälfrontens läge under markytan är vanligtvis de 
besvärliga problem som uppstår i samband med tjällyftning, tjällossning och upptining av 
permafrost. Enligt Johnston (1981) är tjälprocessen extremt komplex men att tre 
grundläggande förutsättningar måste existera för att tjällyftning skall kunna uppstå, en 
tjälfarlig jord, tillgång på vatten samt tillräckligt låg temperatur. Relaterat till tjällyftning är 
även de problem som kan uppkomma i samband med tjällossning och upptining av 
permafrost. Knutsson (1999) skriver att tjällyftning uppkommer av två processer: 

• frysning av porvattnet som finns i jorden då nollisotermen tränger ner samt 
• isanrikning i form av islinser. 

 
När vatten fryser till is ökar volymen med ca 9 %, även om detta leder till en viss 
volymökning är den huvudsakliga orsaken till tjällyftning isanrikning i form av islinser. 
Islinserna formas vinkelrät mot värmeflödet och är vanligtvis parallella med markytan. 
(Johnston, 1981) Tjockleken på islinserna beror av flertalet faktorer däribland vattentillgång, 
permeabilitet, jordart och temperaturgradienten. Islinsernas bredd beror utöver detta på hur 
homogen den tjälande jorden är. (Knutsson, 1999) 
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Islinser uppkommer och växer på grund av att vatten transporteras från den ofrusna till den 
frusna delen av jorden i den så kallade ”frozen fringe”, se figur 2-7, (Andersland & Ladanyi, 
1994).  Transporten av vattnet sker i den sammanhängande del av porvattnet närmast 
jordpartiklarna som är ofruset. När porvattnet fryser till is börjar processen mitt i porerna. 
Porerna fryser tills det att ett termodynamiskt jämviktsläge uppstår mellan isen och det till 
jordpartikeln bundna vattnet. Enligt Knutsson (1999) förklaras sambandet mellan ofruset och 
fruset vatten i porerna med att det bundna vattnet har lägre energinivå än det fria vattnet, 
det vill säga det vatten med större avstånd till jordpartiklarna.  

Allt eftersom nollisotermen tränger djupare ner i marken förändras temperaturgradienten i 
den frysta jorden. Andelen ofruset vatten i jorden minskar vid lägre temperatur. Denna 
minskning leder samtidigt till att energinivån i det ofrusna vattnet minskar. Vid tjälfrontens 
läge är däremot temperaturen högre och mängden ofruset vatten större med en högre 
energinivå till följd. Vatten transporteras på grund av denna temperatur- och energiskillnad 
från den varma till den kalla delen av jorden, det vill säga från tjälfronten till den aktiva 
islinsen med strävan att jämna ut energinivån. (Knutsson, 1999) 

Islinser kan i teorin växa obegränsat om mängden tillströmmande vatten från den ofrusna 
delen av jorden är lika stor som värmeflödet vid tjälfronten, vid detta tillstånd är tjälfronten 
relativt konstant. Om värmeflödet vid tjälfronten istället är större än det tillströmmande 
vattnet hindras vattenflödet till den aktiva islinsen och en ny islins bildas. Om processen 
upprepas bildas den för en tjällyftande jord karakteristiska randiga islinsprofilen. (Knutsson, 
1999) I figur 2-7 illustreras tjällyftning på grund av islinsbildning med ett endimensionellt 
vattenflöde i relation med temperaturprofilen i jorden, efter Andersland & Ladanyi (1994). 

 

Figur 2-7: Temperaturprofil och markprofil i jord utsatt för tjällyftning, efter Andersland & Ladanyi (1994). 
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2.7 Beräkning av tjäldjup i homogen jord med Stefans formel  

Det finns flera olika metoder för att beräkna tjäldjup. Den mest grundläggande och använda 
metoden är Stefans formel. Metoden används för att beräkna maximalt tjäldjup och ger 
generellt en överskattning av resultatet då lösningen baseras på förenklingar av 
temperaturfördelningen i en jord, se figur 2-8. Följande avsnitt behandlar härledningen av 
Stefans formel enligt Knutsson (1999). 

 

Figur 2-8: Temperaturfördelning i tjälande jord, efter Knutsson (1999). 

Temperaturfördelningen i en jord kan beskrivas med uttrycket för ett endimensionellt 
värmeflöde enligt: 

 
 2.28 

där   

c är värmekapacitet,  

λ är värmeledningstal,  

T är temperatur,   

t är tid och  

x är djup.  

Då vattnet i jorden övergår från vatten till is vilket är fallet vid tjälfronten sker en 
värmeutveckling i form av latent värme. Ekvation 2.28 tar ingen hänsyn till det latenta 
värmet, för att beskriva värmeflödet vid tjälfronten tecknas en ny ekvation med det effektiva 
latenta värmet medräknat. (Knutsson, 1999) Vid tjälfronten är det effektiva latenta värmet 
skillnaden i värmeflödet mellan frusen och ofrusen jord och tecknas enligt: 
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 2.29 

där    

L’ är effektivt latent värme,   

qu är värmeflödet i ofrusen jord och  

qf är värmeflödet i frusen jord. 
 

 

Värmeflödet för ofrusen och frusen jord tecknas enligt: 

 
 2.30 

 
 2.31 

Värmeflödet för ofrusen och frusen jord insatt i ekvation 2.29 tecknas enligt: 

 
 2.32 

För att formulera Stefans formel antas att temperaturen i ofrusen jord är konstant 0 °C, att 
temperaturen vid markytan är konstant, Ts, och att värmekapaciteten i frusen jord är 
försumbar, (Knutsson, 1999). Med dessa antaganden kan ekvation 2.32 tecknas enligt: 

 
 2.33 

En utveckling av ekvation 2.33 ger det maximala tjäldjupet enligt Stefans formel: 

 
2

·  
2

·  2.34 

där   

 är maximalt tjäldjup och  

F är frostmängd.   
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2.8 Klassificering av jord efter tjälfarlighet 

Med hänsyn till jordarters uppträdande vid tjällyftning delas dessa in i grupper som beskriver 
respektive jordarts tjälfarlighet. Det finns flera olika klassificeringssystem, till exempel enligt 
Andersland & Ladanyi (1994), AMA Anläggning 2007 och ATB Väg 2005 samt VVTK väg 
2008 som ersätter ATB väg 2005. Den klassificering som redovisas i denna rapport är enligt 
vägverkets publikation VVTK väg 2008. Generellt för alla klassificeringssystem är att 
finjordshalten är avgörande faktor för klassificeringen. 

Tabell 2-3: Indelning av jordarter efter tjälfarlighet efter (Vägverket, 2008) 

Tjälfarlighetsklass Beskrivning Exempel på jordarter 

1 Icke tjällyftande jordarter 
Dessa kännetecknas av att tjällyftningen 
under tjälningsprocessen i regel är 
obetydlig. Omfattar de flesta grovkorniga 
jordarna, finjordshalt ≤15% samt 
organiska jordarter med organisk halt 
>20%. 

Gr, Sa, saGr, grSa, GrMn, 
Sa Mn, Pt 

2 Något tjällyftande jordarter 
Dessa kännetecknas av att tjällyftningen 
under tjälningsprocessen är liten. 
Omfattar blandkorniga jordar med 
finjordshalt ≤30%. 

siGr, siSa, Mn 

3 Måttligt tjällyftande jordarter 
Dessa kännetecknas av att tjällyftningen 
under tjälningsprocessen är måttlig. 
Omfattar blandkorniga jordar med 
finjordshalt 30 - 40% samt finkorniga 
jordar med lerhalt och finjordhalt >40%. 

Cl, ClMn, siMn, siS 

4 Mycket tjällyftande jordarter 
Dessa kännetecknas av att tjällyftningen 
under tjälningsprocessen är stor. 
Omfattar finkorniga jordar med lerhalt 
≤40% och finjordshalt >40%. 

Si, clSi, siCl, SiMn 
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2.9 Tjälsimulering i TEMP/W 

TEMP/W är ett program som använder finita elementmetoden för att beräkna värmeflöde i 
ett material. Programmet kan användas för att simulera avancerade geotekniska problem 
som beräkningar av tjäldjup under och omkring vägar, järnvägar samt geotekniska 
konstruktioner. TEMP/W kan även användas för beräkning av artificiell frysning av jord. 
Programmet är en del av GeoStudio som innehåller flertalet liknande moduler för beräkning 
av geotekniska problem och som marknadsförs av GEO-SLOPE International, Ltd. 

Finita elementmetoden bygger på att dela upp ett kontinuum till mindre delar, det vill säga 
kontinuumet delas upp i finita element. I varje element beskrivs ett beteende som sedan 
återansluts för att beskriva helheten av kontinuumet. Beteendet i varje finit element skildras 
med hjälp av numeriska modeller, en matematisk approximation av det verkliga beteendet. 
Processen att dela upp helheten i mindre delar benämns ”meshing” eller ”discretization”. 
(GEO-SLOPE International, Ltd, 2008) 

2.9.1 Numerisk modellering 
En numerisk modell är en matematisk modell av en verklig fysisk process. TEMP/W är ett 
program som innefattar en numerisk modell av värmeflöde, en differentialekvation som 
skildrar en verklig fysisk process av värmeflödet genom ett delvis vattenmättat, tinad eller 
frusen och solitt medium. (GEO-SLOPE International, Ltd, 2008) Hur 
differentialekvationen som används i TEMP/W är formulerad redogörs för i avsnitt 2.9.3. 

I GEO-SLOPE International, Ltd (2008) handbok för termisk modelering beskrivs några av 
fördelarna med numerisk modelering jämfört med fysisk modelering det vill säga 
laborationstester m.m. 

• Numeriska modeller kan utföras väldigt snabbt jämfört med fysiska modeller. Fysiska 
modeller kan ibland ta månader att konstruera medan numeriska modeller kan 
konstrueras på minuter, timmar eller dagar. 

•  En fysisk modell är oftast begränsad till några få omständigheter. En numerisk 
modell kan användas för att undersöka ett problem med många olika förutsättningar 
och scenarion. 

• Numeriska modeller har inga problem med att inkludera gravitation vid beräkning, 
vid laboratorietest uppkommer ett skalfel som beror på att gravitation inte går att 
simulera till fullo för ett jordprov. 

• Vid numerisk modellering existerar ingen fysisk fara för personal. Fysisk modellering 
innefattar ibland tung utrustning och omständigheter som kan innebära viss fara för 
personalen. 

• Numeriska modeller ger information/data från alla positioner inom 
beräkningssnittet. Fysisk modellering ger information från yttre synbara effekter samt 
från begränsat antal utplacerade mätpunkter. 

• Numeriska modeller kan anpassas efter många olika randvillkor medan fysiska 
modeller ofta måste anpassas efter möjliga randvillkor. 

Enligt GEO-SLOPE International, Ltd (2008) handbok för termisk modellering är det 
viktigt att inse begränsningarna med numerisk modellering. En verklig fysisk process 
inkluderar många olika parametrar, att inkludera alla dessa parametrar är inte möjligt då 
beräkningarna blir för komplexa. Detta medför till exempel att värmeflöde aldrig till fullo 
kan beskrivas med numeriska modeller. 
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2.9.2 Grundläggande begrepp och val vid simulering  
För att definiera en FEM-modell i TEMP/W måste tre grundläggande parametrar 
behandlas. Dessa är ”discretization” eller ”meshing”, det vill säga uppdelning av helheten i 
finita element samt att definiera randvillkor och material inklusive termiska egenskaper. 
Meshing innefattar även att definiera de fysiska dimensionerna av problemet. Uppdelningen 
av beräkningsmodellen i finita element är det som bestämmer antalet beräkningspunkter. 
Varje element kopplas samman via noder som utgör en beräkningspunkt. Detta betyder att 
fler finita element leder till bättre noggrannhet vid beräkning. En jordprofil uppdelad i finita 
element illustreras i figur 2-9. (GEO-SLOPE International, Ltd, 2008) 

 

Figur 2-9: Markprofil som delats in i finita element (GEO-SLOPE International, Ltd, 2008) 

 
Enligt GEO-SLOPE International, Ltd (2008) handbok för termisk modellering är 
randvillkor drivkraften för numeriska beräkningar, utan randvillkor är det inte möjligt att 
erhålla ett resultat. Finita elementmetoden löser i grund och botten en differentialekvation, 
för att finna en lösning behövs en konstituerande modell som initierar lösningen av 
differentialekvationen. Den kontituerande modellen innefattar de parametrar som 
randvillkoren utgörs av och är i TEMP/W värmeledning som funktion av temperaur vid ett 
konstant värmeledningstal. Att definiera randvillkor i TEMP/W handlar om att specifiera de 
yttre omständigheterna vid randen av beräkningssnittet, temperaturen som påverkar en 
kropp eller värmeflödet som flödar till eller ifrån en kropp. 

I TEMP/W finns flera olika materialmodeller att välja mellan, dessa modeller ligger till 
grund för vilka termiska parametrar som inkluderas vid simulering av värmeflöde. (GEO-
SLOPE International, Ltd, 2008) 

Fullständig termisk modell 
Inkluderar en funktion för hur värmeledningen varierar med mängden ofruset vatten. 
Mängden ofruset vatten antas endast vara beroende av temperatur vilket betyder att 
funktionen enbart är giltig för en konstant vattenmängd. Vattnet kan omvandlas till is men 
totala mängden vatten/is förblir konstant under hela simuleringen. Funktionen för ofruset 
vatteninnehåll bygger på förståelsen om hur energimängden i en jord förändras då 
temperaturen förändras, för att beskriva detta används värmekapaciteten och det latenta 
värmet. 
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Förenklad termisk modell 
Det som skiljer den förenklade modellen mot den fullständiga termiska modellen är att det 
latenta värmet ej är medräknat. Den förenklade modellen bör endast användas då vattens 
fasomvandling inte är av vikt för resultatet, till exempel i en jord utan vatteninnehåll. 
Materialparametrar definieras för både fruset och ofruset material men det latenta värmet 
kommer inte att inkluderas vid beräkning. 

Sammankopplade konvektionsmodellen 
Till skillnad från den fullständiga och den förenklade termiska modellen antar den 
konvektiva modellen att värmeflödet i jorden förutom temperatur är beroende av vatten- 
och luftflödet i jorden. Detta kan endast ske i samband med SEEP/W och AIR/W, 
moduler i GeoStudio som analyserar vatten- och luftflödet i en jord. 

Modell för gränsytor 
Modellen används för att definiera materialparametrar hos en gränsyta mellan två material, 
detta kan till exempel vara en tunn isolering eller en barriär som inte tillåter något 
värmeflöde. 

2.9.3 Beräkning av tjäldjup 

Det fundamentala för simulering av tjälfronten i en jord med TEMP/W är att beräkna 
värmeflödet från nod till nod i beräkningssnittet utifrån de yttre 
omständigheterna/randvillkoren. Om TEMP/W används kan värmeflödet i en jord endast 
beräknas genom värmeledning. Den grundläggande differentialekvationen, ekvation 2.38, 
som används för att beräkna värmeflödet i TEMP/W presenteras nedan och baseras på 
samma värmeflödesekvationer redovisade i avsnitt 2.7; Beräkning av tjäldjup i homogen 
jord med Stefans lösning. 

 
 2.35 

där   

T är temperatur,   

kx är värmekonduktivitet i horisontell riktning,   

ky är värmekonduktivitet i vertikal riktning,  

Q är värmeflöde i form av yttre omständigheter,  

C är ett mediums kapacitet att lagra värme och  

t är tid.  

Ekvationen säger att skillnaden mellan värmeflödet som lämnar och tillkommer en jord vid 
en viss tidpunkt är lika med förändringen i den lagrade värmeenergin. Då värmeflödet som 
lämnar och tillkommer en jord är i samma storlek blir högerledet i ekvationen noll, det vill 
säga att en jords förmåga att behålla och lagra värme inte är relevant. (GEO-SLOPE 
International, Ltd, 2008) 

Den specifika värmekapaciteten och det latenta värmet är termiska parametrar som kan 
användas för att beskriva en jords kapacitet att lagra värme. Specifika värmekapaciteten är ett 
mått på den mängd energi som åtgår för en kropp med massan 1 kg att ändra temperatur     
1 °C. Det latenta värmet relaterar till den mängd energi som åtgår när fasomvandling sker.  
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En jords kapacitet att lagra värme kan beräknas enligt: (GEO-SLOPE International, Ltd, 
2008) 

 
 2.36 

där   

cv är specifika värmekapaciteten,   

L är det latenta värmet för vatten,  

wu är kvoten ofruset vatten och  

T är temperatur.  

Kvoten ofruset vatten kan tecknas som en funktion av andelen ofruset vatten och totala 
vattenkvoten i en jord enligt: (GEO-SLOPE International, Ltd, 2008) 

 ·  2.37 

där   

Wu är kvoten ofruset vatten och  

w är totala vattenkvoten.  

Om funktionen för andelen ofruset vatten sätts in i uttrycket för värmelagringskapaciteten, 
ekvation 2.36 och denna i den grundläggande differentialekvationen 2.35 erhålls den 
fullständiga differentialekvationen som används för att beräkna värmeflöde i TEMP/W, 
(GEO-SLOPE International, Ltd, 2008). 

 
 2.38 
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3 METOD 

I examensarbetet kommer två vanligt förekommande vindkraftsfundament att idealiseras i 
TEMP/W. Studien koncentreras till det huvudsakliga syftet att undersöka om, och i så fall 
under vilka omständigheter köldbryggan i vindkraftverkets fundament leder till att jorden 
mitt under fundamentet tjälar. För att utreda under vilka omständigheter köldbryggan utgör 
ett grundläggningsproblem kommer beräkningar utföras i tre olika jordtyper på fem platser 
fördelade på vardera av Vägverkets fem definierade klimatzoner. Detta för att uppfylla det i 
studien uppställda målet om att ge en grund till när köldbryggan i vindkraftverkets 
fundament behöver beaktas vid de geotekniska utredningarna och vid dimensionering av 
verkets fundament.  

I metodavsnittet behandlas genomförandet av studien, från övergripande forskningsmetodik 
till de förutsättningar och indata som antagits och som använts vid simulering av tjäldjupet. 
Avsnittet inleds med en presentation av de fundament som idealiserats i TEMP/W för att 
sedan övergå till att beskriva uppbyggnaden av de beräkningsmodeller som skapats i 
TEMP/W. 

3.1 Fundament 

3.1.1 Fundament 1 
Fundament 1 är till ett vindkraftverk med effekten 1,8 MW och som är 95 m högt. 
Infästningen av tornet sker via en stålring med diametern 4,2 m och höjden 2,3 m vilken 
gjuts in i fundamentet. Fundamentet är kvadratiskt med en sida på 16 m. Överkant betong 
sluttar från ytterkant stålring där tjockleken är 1,75 m till ytterkant fundament där 
tjockleken är 1 m. Inuti stålringen är överkant betong belägen i samma höjd som den 
färdiga markytan 2 m från underkant fundament. För ritning av tvärsektion och plan se 
bilaga A.1. Under fundamentet läggs ett 0,6 m tjockt skyddslager bestående av krossat 
bergmaterial. På skyddslagret gjuts en arbetsbetong med en tjocklek av minimum 10 cm. 
Stålringen placeras mitt i fundamentet och vilar på 6 st stödben ca 250 mm från 
fundamentets underkant, se figur 3-1. Ringen är utförd i 44 mm stålgods. För detaljerad 
tvärsektionsritning av ingjutningsgodset se bilaga A.1. 
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Figur 3-1: Tvärsektion av ingjutningsgodset  

3.1.2 Fundament 2 

Fundament 2 är till ett vindkraftverk med effekten 2,5 MW och som är 100 m högt. 
Fundamentet är cirkulärt med diametern 19 m. Tornets infästning i fundamentet sker via en 
förankringsbur som gjuts in i fundamentets bas. Basen är 6 m i diameter och belägen 0,85 m 
högre än resterande betong. Från basens ytterkant där tjockleken är 2 m sluttar överkant 
betong till ytterkant fundament där tjockleken är 0,5 m. Underkant betong är belägen 1,86 
m under markytan. Ovanför markytan och kring fundamentets bas läggs fyllnadsmaterial 
som kompakteras i omgångar för att erhålla efterfrågad densitet. Detta material antas i denna 
undersökning vara det samma som för skyddslagret. Under fundamentet läggs ett 0,6 m 
tjockt skyddslager bestående av krossat bergmaterial. På skyddslagret gjuts en arbetsbetong 
med en tjocklek av minimum 10 cm. För ritning av tvärsektion och plan se bilaga A.2. 

Förankringsburen består av 80 par förankringsstag samt förankringsplatta och 
lastspridningsplatta, se figur 3-2. I stängerna bultas den första T-formade tornsektionen till 
fundamentet. Specificering av förankringsburen redovisas i tabell 3-1. 

Tabell 3-1: Specificering av förankringsbur. 

Material Antal Dimension [mm] Vikt [ton] 

Förankringsstag 2 x 80 M48, L = 3450 6,0 
Förankringsplatta 2 ϕ 4450 1,7 

Lastfördelningsplatta 2 ϕ 4455 3,1 

Brickor och muttrar m.m. - - 0,4 
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Figur 3-2: Förankringsbur till fundament 2 

3.2 Simulering i TEMP/W 

3.2.1 Geometrisk utformning av modell  
Två olika geometrier har skapats i TEMP/W efter ritningar från fundament 1 och 2. 
Respektive TEMP/W-modell redovisas i bilaga B.1 och B.2. 

Fundament 1 
Modellen omfattar en arbetsyta på 22x16 m med skalan 1:100. Modellen består av ett 
tvådimensionellt beräkningssnitt genom centrum fundament. Markytan är belägen +6 m i 
y-koordinatens riktning och modellens bredd är +22 m i x-koordinatens riktning. 
Värmeflödet genom fundamentets ingjutningsgods antas vara oberoende materialet i 
vindkraftverkets torn, beräkningsmodellens geometri är därför uppbyggd utan hänsyn till 
tornet. 

Fundament 2 
Modellen omfattar en arbetsyta på 28x20 m med skalan 1:120. Markytan är belägen +6 m i 
y-koordinatens riktning och modellens bredd är +28 m i x-koordinatens riktning. Likt 
fundament 1 så har ingen hänsyn tagits till vindkraftverkets torn vid uppbyggnad av 
modellens geometri. Fundamentets ingjutningsgods är en förankringsbur bestående av 2x80 
gängstänger ϕ48 mm. Köldbryggan går med detta utförande endast att beräkna med en 
tredimensionell beräkningsmodell. För att översätta detta till en tvådimensionell 
beräkningsmodell har stålet i förankringsburen räknats om till en stålring med samma 
tvärsnittsarea som förankringsburen. Arean A1 för n stycken stag kan beräknas enligt: 

 

4 ·  3.1 

där   

d är diametern för varje stag.   
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Arean A2 för en rörprofil kan tecknas som: 

 
4  3.2 

där   

 är stålringens ytterdiameter och  

 är stålringens innerdiameter.   

Om diametern för c/c godsprofil D är känd för stålringen, i detta fall 4 m, kan ytter- och 
innerdiametern tecknas med den sökta godstjockleken t. Arean för stagen A1 och stålringen 
A2 skall vara lika stora varvid ett uttryck för godstjockleken erhålls enligt: 

 

4
0,048 · 160

4 · 4 0.023  3.3 

3.2.2 Mesh 

Uppdelning av beräkningsmodellen i finita element benämns ”meshing” och avgör 
noggrannheten i beräkningarna. För båda fundamenten har meshen förfinats till de områden 
som kräver större noggrannhet till exempel vid markytan, i ingjutningsgodset samt mitt 
under fundamentet. I varje region definieras en övergripande elementstorlek, se tabell 3-2. 
För att förfina meshen till de ovan nämnda områden har ett mindre nodavstånd än vad den 
övergripande elementstorleken medger definierats till vissa linjer och delar av linjer. Detta 
medför att elementstorleken kan variera inom en och samma region trots den övergripande 
elementstorleken. 

Tabell 3-2: Övergripande elementstorlek i FEM-modellerna. 

Region Fundament 1 [m] Fundament 2 [m] 

Stål 0,10 0,10 
Betong 0,25 0,25 
Skyddslager 0.40 0,40 
Jord 0,40 0,40 
Fyllning kring bas (fund. 2) - 0,25 
 
Längst markytan har nodavståndet minskats till 0,25 m för båda modellerna. Vid gränsen 
mellan skyddslager och jord, mitt under fundament 1 och 2, har nodavståndet minskats till 
0,25 m. Ändringen av nodavståndet mitt under fundamentet är utförd till ett avstånd av, 
från centrum, 4 m för fundament 1 och 5 m för fundament 2. Totala antalet element och 
noder i båda modellerna presenteras i tabell 3-3. 

Tabell 3-3: Totala antalet element och noder. 

 Fundament 1 Fundament 2 

Antal element 2998 5699 
Antal noder 3875 5379 
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3.2.3 Jordar 
Simulering av tjälfronten har för varje klimatzon utförts i tre jordar. Jordarna är generella 
exempel hämtade från vägverkets publikation 2001:101, VVMB301 Beräkning av 
tjällyftning 

• Lera 
• blandkornig jord med finjordshalt >30% 
• blandkornig jord med finjordshalt <30% 

 
Utifrån rekommenderade värden i VVMB301 Beräkning av tjällyftning, se tabell 3-4, har 
värmeledningsförmåga och värmekapacitet beräknats enligt avsnitt 2.4.1 och 2.4.2. För 
antagna värden vid beräkning se tabell 3-5. 

I TEMP/W definieras värmeledningstalet [λ] i frusen respektive ofrusen jord uttryckt i 
kJ/(d·m·°C), samt värmekapaciteten [cv] uttryckt i kJ/(m3·°C) istället för SI-enheterna 
W/(m·K) respektive kJ/(kg·K). De parametrar som definierats i TEMP/W redovisas nedan i 
programspecifik enhet. Ingående parametrar för beräkning av värmetekniska egenskaper 
redovisas i SI-enheter. Vid simulering anges även vattenhalten [v], vattenvolym per enhet 
skrymvolym av jorden, (GEO-SLOPE International, Ltd, 2008). Beräkningar redovisas i 
bilaga C, för sammanställning av beräkningar se tabell 3-6. 

Tabell 3-4: Rekommenderade materialparametrar, (Vägverket, 2001). 

Materialparametrar Enhet Lera 
Blandkornig jord 
med finjordshalt 

>30% 

Blandkornig jord 
med finjordshalt 

<30% 

Vattenkvot w - 0,24 0,20 0,13 

Densitet ρ t/m3 1,60 1,70 1,90 

Porositet n - 0,40 0,36 0,28 

 
Tabell 3-5: Antagna värden vid beräkning av värmeledningsförmåga, värmekapacitet och vattenhalt. 

Termiska egenskaper  Enhet Värde Källa 

Fasta partikelns värmeledningstal λs  W/(m·K) 3,60 Knutsson, 2009 
Vattens värmeledningstal  λw  W/(m·K) 0,60 Andersland & Ladanyi, 1994 
Is värmeledningstal  λi  W/(m·K) 2,20 ” 
Fasta partikelns specifika 
värmekapacitet 

cvs  kJ/(kg·K) 0,75 ” 

Vattens specifika värmekapacitet cvw  kJ/(kg·K) 4,20 ” 
Is specifika värmekapacitet cvi kJ/(kg·K) 2,04 ” 
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Tabell 3-6: Sammanställning från beräkning av värmeledning, värmekapacitet och vattenhalt. 

Termiska egenskaper Enhet Lera 
Blandkornig jord 
med finjordshalt 

>30% 

Blandkornig jord 
med finjordshalt 

<30% 

Värmeledningstal 
ofruset material λuf  kJ/(d·m·°C) 149,47 159,84 183,17 

Värmeledningstal 
fruset material λf  kJ/(d·m·°C) 247,10 247,97 246,24 

Värmekapacitet 
ofruset material cvu  kJ/(m3·°C) 2812,80 2703,00 2462,40 

Värmakapacitet 
fruset material cvf  kJ/(m3·°C) 1983,36 1968,60 1928,88 

Vattenhalt v  - 0,38 0,34 0,25 

3.2.4 Byggmaterial 

I beräkningsmodellen skall även termiska egenskaper för stål, betong och skyddslager 
definieras. Skyddslagrets värden är hämtade från vägverkets publikation VVMB301 
Beräkning av tjällyftning, se tabell 3-7. Termiska egenskaper beräknas enligt avsnitt 2.4.1 
och 2.4.2 och redovisas i bilaga C, för sammanställning av resultat se tabell 3-8. Indata för 
beräkning av skyddslagrets termiska egenskaper är samma som för de i tabell 3-5. Värden för 
stål och betongs termiska egenskaper redovisas i tabell 3-9 och är hämtade från Andersland 
& Ladanyi (1994) samt Betongindustri (2009). Beräkningsmodell av fundament 1 och 2 med 
definierade material redovisas i bilaga B.3 och B.4. 

Figur 3-7: Rekommenderade materialparametrar, (Vägverket, 2001). 

Materialparametrar Enhet Skyddslager 

Vattenkvot w - 0,24 

Densitet ρ t/m3 1,60 

Porositet n - 0,40 

 
Tabell 3-8: Sammanställning från beräkning av värmeledning, värmekapacitet och vattenhalt. 

Termiska egenskaper Enhet Skyddslager 

Värmeledningstal ofruset 
material λuf  kJ/(d·m·°C) 183,17 

Värmeledningstal fruset 
material λf  kJ/(d·m·°C) 246,24 

Värmekapacitet ofruset 
material 

cvu  kJ/(m3·°C) 2462,40 

Värmakapacitet fruset 
material 

cvf  kJ/(m3·°C) 1928,88 

Vattenhalt v  - 0,25 
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Tabell 3-9: Antagna värden på värmeledningsförmåga och värmekapacitet, (Andersland & Ladanyi, 1994), 
(Betongindustri, 2009). 

Termiska egenskaper  Enhet Betong Stål 

Värmeledningstal λ kJ/(d·m·°C) 207,36 3715,20 
Värmekapacitet cv kJ/(m3·°C) 2520,00 3900,00 

3.2.5 Materialmodell 

Vid simulering har två olika materialmodeller använts, den fullständiga termiska modellen 
och den förenklade termiska modellen. Den fullständiga modellen har använts för jordarna 
och skyddslagret. Den förenklade modellen har använts för betong och stål. 

Fullständiga termiska modellen 
I den fullständiga termiska modellen inkluderas förutom värmekapaciteten för fruset och 
ofruset material en funktion för hur värmeledningen förändras med temperaturen i jorden 
samt hur mängden ofruset vatten förändras med temperaturen i jorden. Materialmodellen 
innefattar även den energimängd som krävs för att fasomvandling i vatten skall ske, det vill 
säga det latenta värmet som i TEMP/W antas ett värde av 334 x 103 kJ. 

Värmeledningen antas variera linjärt mellan ofruset och fryst material. För lera antas jorden 
vara helt fryst vid -4 °C, blandkornig jord med finjordshalt >30 % vid -3,5 °C, blandkornig 
jord med finjordshalt <30 % vid -2 °C och skyddslager vid -1 °C. 

För att uppskatta mängden ofruset vatten i jordarna har sambandet som Tice, Anderson och 
Bain presenterade 1976 använts, se avsnitt 2.4.1. Alfa och beta har valts i enlighet med 
Andersland & Ladanyi (1994) och Johnston (1981), se tabell 3-10. Hur mängden ofruset 
vatten varierar i jordarna presenteras i figur 3-3.  

Tabell 3-10: Val av alfa och beta för beräkning av mängd ofruset vatten, (Andersland & Ladanyi, 1994), 
(Johnston, 1981). 

 Lera 
Blandkornig jord med 

finjordshalt >30% 
Blandkornig jord med 

finjordshalt <30% 
Skyddslager 

Alfa 0.145 0.095 0.048 0.021 
Beta -0.254 -0.227 -0.326 -0.408 
 

 

Figur 3-3: Mängd ofruset vatten som funktion av temperatur efter värden från Andersland & Ladanyi (1994) 
och Johnston (1981).  
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Förenklade termiska modellen 
Den förenklade termiska modellen skall användas då vattens fasomvandling inte är av vikt 
för resultatet, (GEO-SLOPE International, Ltd, 2008). I stål är vattenhalten noll och i 
betong är vattenhalten försumbar, därmed påverkas inte materialets termiska egenskaper av 
vattnets fasomvandling eller andel ofruset vatten. Vid tillämpning av förenklade modellen i 
TEMP/W anges värmeledningstalet och värmekapaciteten för fruset respektive ofruset 
material. 

3.2.6 Randvillkor 

Simulering av tjälfronten i TEMP/W utförs i tre faser, en steady state-analys och två 
transienta analyser. Dessa faser eller tillstånd styrs av de i modellen ansatta randvillkor. 

Steady State 
Benämningen steady state betyder att värmeflödet i jorden beräknas till det stadium då 
temperaturfördelningen i jorden inte längre förändras på grund av ansatta randvillkor. 
Denna beräkningsfas bestämmer initiala temperaturförhållanden i jorden. Randvillkor 
placeras vid markytan och vid modellens bas och består av en konstant temperatur. Den 
ansatta temperaturen är något högre vid modellens bas på grund av den termiska gradienten 
som är ca 0,033 °C/m, (Eranti & Lee, 1986). Initiala temperaturförhållanden för respektive 
klimatzon bestäms utifrån årsmedeltemperaturen, se figur 2-5. I tabell 3-11 redovisas 
randvillkor för respektive klimatzon vid beräkning av initiala temperaturförhållanden. Ansatt 
temperatur för klimatzon 5 har korrigerats från -1 till 1 °C för att undvika permafrost vid 
simulering. Permafrost är endast sporadisk i det geografiska området för klimatzon 5 och 
antas inte förekomma i detta exempel. 

Tabell 3-11: Ansatta randvillkor vid beräkning av steady state. 

Klimatzon Markyta [°C] Bas [°C] 

1 7 7,2 
2 5 5,2 
3 4 4,2 
4 2 2,2 
5 1 1,2 
 
Transient analysis 
Transient analysis betyder att simuleringen beror av föregående fas i TEMP/W. I denna 
beräkningsfas ansätts nya randvillkor vid markytan i form av temperaturdata som funktion av 
tiden. I detta fall utförs två efterföljande beräkningar. Först beräknas en helårscykel med 
normaltemperaturer, detta för att erhålla en verklighetstrogen temperaturprofil i jorden. I 
efterföljande beräkningscykel övergår normaltemperaturerna till dimensionerande 
temperaturer under vinterhalvåret. Vid fundamentets bas behålls samma temperatur som 
under ”steady state” analysen. För ingående redovisning av temperaturdata se avsnitt 3.2.7 
med bilagor. 
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3.2.7 Temperaturdata 

Fem platser har valts ut för att representera fem klimatzoner. Urvalet har skett efter 
möjligheten att erhålla klimatdata. Vid simulering av tjäldjupet har antagits att marken är fri 
från snö och att vind, vatten och vegetation ej påverkar markytans temperatur. Därmed 
antas marktemperaturen vara den samma som lufttemperaturen under hela året. Använd 
temperaturdata består av medelvärde för respektive månad. Normaltemperaturer är hämtade 
från SMHI:s temperaturkartor med månadsmedelvärde från år 1961 till 1990, se bilaga D, 
(SMHI, 2007b). Dimensionerande temperaturdata under vinterhalvåret presenteras i tabell 
3-12 och gäller för en 10-årig vinter. Data för den 10-åriga vintern har tillhandahållits av 
Professor Sven Knutsson vid Luleå tekniska universitet. 

Tabell 3-12: Dimensionerande temperaturdata för en 10-årig vinter, (Prof. Sven Knutsson). 

 
Nov 
[°C] 

Dec 
[°C] 

Jan 
[°C] 

Feb 
[°C] 

Mars 
[°C] 

April 
[°C] 

Köldmgd 
[°C·d] 

K1; Malmö -4,3 -3,1 -2,0 285 
K2; Jönköping -4,0 -7,0 -7,4 -1,9 601 
K3; Borlänge -7,4 -13,0 -12,0 -2,5 1050 
K4; Östersund -3,4 -9,8 -13,8 -11,7 -6,3 1350 
K5; Kiruna -4,9 -17,5 -19,6 -17,2 -10,2 -3,9 2200 
 
I TEMP/W har temperaturdata som består av medelvärde för respektive månad anpassats till 
en sinusformad kurva som beskriver temperaturförloppet under två år, normal årscykel med 
efterföljande dimensionerande årscykel, se figur 3-4 och 3-5. Temperaturkurvorna anpassas 
till respektive månadsmedelvärde som antas råda den 15:e varje månad. 

  

 
Figur 3-4: Temperaturdistribution för normal och dimensionerande årscykel, klimatzon 1-2. 
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Figur 3-5: Temperaturdistribution för normal och dimensionerande årscykel, klimatzon 3-5. 

 

3.2.8 Kontroll av beräkningsmodell och resultat 
För att validera erhållna resultat vid simulering i TEMP/W har handberäkning av tjäldjupet 
utförts för respektive jord och klimatzon med Stefans formel, enligt avsnitt 2.7.  Det 
simulerade tjäldjupet variera över beräkningssnittet, tjäldjupet i TEMP/W avläses därför vid 
beräkningssnittets rand, 11 och 14 meter från centrum av fundament 1 respektive 
fundament 2. Ingående parametrar för kontrollberäkning samt det beräknade effektiva 
latenta värmet redovisas i tabell 3-13. Beräknade tjäldjup enligt Stefans formel redovisas i 
tabell 3-14. Utöver kontroll av det simulerade tjäldjupet har beräkningsmodellen granskats, 
granskningen har utförts av Geo-Slope:s tekniska support som bistått med feedback 
angående modellens uppbyggnad. 

  

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

0 500 1000

Te
m

pe
ra

tu
r [

°C
]

Dagar

Klimatzon 3; Borlänge

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

0 500 1000

T
em

pe
ra

tu
r 

[°
C

]

Dagar

Klimatzon 4; Östersund

-25
-20
-15
-10
-5
0
5

10
15

0 500 1000

T
em

pe
ra

tu
r 

[°
C

]

Dagar

Klimatzon 5; Kiruna



Metod 

37 

Tabell 3-13: Ingående parametrar för beräkning av tjäldjup med Stefans formel. 

Termiska egenskaper Enhet Lera 
Blandkornig jord 
med finjordshalt  

>30 % 

Blandkornig jord 
med finjordshalt 

<30 % 

Värmeledningstal 
fruset material λf  W/(m·K) 2,86 2,87 2,85 

Torrdensitet ρd t/m3 1,6 1,7 1,9 
Vattenkvot w - 0,24 0,2 0,13 
Effektiva latenta 
värmet 

L’ kJ/m3 128256 113560 82498 

 
Tabell 3-14: Beräknade tjäldjup med Stefans formel. 

Klimatzon 
Köldmgd 
[°C·sek] 

Tjäldjup [m] 

Lera 
Blandkornig jord med 

finjordshalt >30 % 
Blandkornig jord med 

finjordshalt <30 % 

1 24624000 1,05 1,12 1,30 
2 51926400 1,52 1,62 1,89 
3 90720000 2,01 2,14 2,50 
4 116640000 2,28 2,43 2,84 
5 190080000 2,91 3,10 3,62 
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4 RESULTAT 

Nedan följer en presentation av de resultat som erhållits vid simulering av tjäldjupet i 
TEMP/W. Tjäldjupet redovisas grafiskt i stapeldiagram samt i tabellform. Figur 4-1 och 4-2  
visar tjäldjupet vid sidan av fundament samt mitt under fundament under den potentiella 
köldbryggan. I tabell 4-1 redovisas maximalt tjäldjup under köldbryggan relativt 
fundamentets underkant, det vill säga fundamentets grundläggningsnivå. Tjäldjup vid sidan 
av fundament är avläst vid beräkningssnittets rand, 11 och 14 meter från centrum av 
fundament 1 respektive fundament 2. Resultatet gäller för en homogen jord med en 
grundvattenyta belägen på stort djup. Använd temperaturdata är okorrigerad lufttemperatur, 
vidare har ingen hänsyn tagits till nederbörd, vind och strålning. I bilaga E presenteras 
tjälfrontens profil för respektive fundament, klimatzon och jord i form av grafisk data från 
TEMP/W samt tjäldjup i tabellform inklusive kontrollberäkning med Stefans formel. 

4.1 Tjäldjup relativt grundläggningsnivå 

Tabell 4-1: Maximalt tjäldjup under köldbrygga relativt fundament. Om inget värde redovisas är 
värmetransporten genom köldbryggan inte tillräcklig för att jorden mitt under fundamentet skall tjäla.  

Klimatzon 
Lera 

Blandkornig jord med 
finjordshalt >30% 

Blandkornig jord med 
finjordshalt <30% 

Fund 1 
[m] 

Fund 2 
[m] 

Fund 1 
[m] 

Fund 2 
[m] 

Fund 1 
[m] 

Fund 2 
[m] 

1 - - - - - - 
2 - - - - - - 
3 0,09 - 0,09 - 0,09 - 
4 0,30 - 0,30 - 0,30 - 
5 0,75 0,32 0,75 0,32 0,75 0,32 
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4.2 Fundament 1 

  

 

 

 

Figur 4-1: Tjäldjup vid sidan samt mitt under fundament relativt markytan. Om inget värde redovisas är 
värmetransporten genom köldbryggan inte tillräcklig för att jorden mitt under fundamentet skall tjäla. 
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4.3 Fundament 2 

  

 

 

 

Figur 4-2: Tjäldjup vid sidan samt mitt under fundament relativt markytan. Om inget värde redovisas är 
värmetransporten genom köldbryggan inte tillräcklig för att jorden mitt under fundamentet skall tjäla. 
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5 DISKUSSION 

Detta avsnitt ämnar diskutera kring de resultat som erhållits av denna studie samt de val och 
antaganden som gjorts för att nå dit. Avsnittet inleds med tyngdpunkt på de uppställda 
forskningsfrågorna för att sedan behandla beräkningsmodellens uppbyggnad, definierade 
material och temperaturdata. Som avslutande del presenteras förslag på fortsatta studier.    

5.1 Forskningsfrågor 

Resultaten visar att köldbryggan i vindkraftverkets fundament utgör ett potentiellt 
grundläggningsproblem och behöver tas i beaktning vid projektering av vindkraftverk. I 
klimatzon 3, 4 och 5 för fundament 1 samt i klimatzon 5 för fundament 2 tjälar jorden mitt 
under fundamentet. Köldbryggan behöver därmed beaktas vid en köldmängd av 1050 °d för 
fundament 1 och 2200 °d för fundament 2. 
 
Beräkningarna har visat att rådande markförhållanden inte har någon större inverkan på 
tjäldjupet mitt under fundamentet, däremot är markförhållandena av större betydelse för 
tjäldjupet vid sidan av fundamentet. Där är tjäldjupet störst i den jord med minst finjordshalt 
och lägst vatteninnehåll. Generellt för båda fundament är att tjälen vid sidan av fundamentet 
bör beaktas i klimatzon 4 och 5. Även om rådande markförhållanden inte har någon större 
inverkan på tjäldjupet mitt under fundamentet krävs att jordens kvalitet och vatteninnehåll 
utvärderas för att uppskatta vilka konsekvenser som kan uppstå samt vilken omfattning dessa 
kan få. 
 
Konsekvenser som kan uppkomma då jorden under fundamentet tjälar är i första hand 
tjällyftning. Tjällyftning är störst i jordar med hög finjordshalt och högt vatteninnehåll. Då 
vatten fryser sker en volymökning på ca 9 %. Om materialet är grovt och har låg finjordshalt 
uppstår tjällyftning mestadels på grund av vattnets volymökning, denna är sällan stor nog för 
att några problem skall uppstå.  Om jorden innehåller mycket finjord och dessutom har stort 
vatteninnehåll möjliggör detta för en större vattentransport till tjälfronten och tjällyftning 
kan ske i form av isanrikning i islinser. Tjällyftning behöver inte vara något problem då 
lyftningen sker jämt över hela den grundlagda ytan. Ojämn tjällyftning kan däremot leda till 
att fundamentets stabilitet hotas samt till ogynnsamma lokala spänningskoncentrationer i 
fundamentet. 
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För att undvika problem med tjällyftning är det enklaste alternativet att anpassa tjockleken 
på underbyggnaden, i detta fall skyddslagret som skiljer fundamentet från undergrunden. 
Skyddslagret bör bestå av ett ej tjällyftande material, det vill säga ett grovkornigt material 
med låg finjordhalt. Endast i klimatzon 5 vid grundläggning med fundament 2 når tjälen 
djupare än 0,6 m under betongens underkant som är tjockleken på skyddslagret. 
Beräkningar har utförts och visat att tjälen stannar i skyddslagret om denna ökas till en 
tjocklek av 1 m. Övriga metoder för att undvika problem med tjällyftning är att dränera 
jorden kring fundamentet och på så sätt eliminera den drivande kraften vid tjällyftning, 
vatten.  

Problem kan även uppkomma i samband med tjällossning och upptining av permafrost, då i 
form av stabilitetsproblem i jorden. Vid upptinig av permafrost kan stora sättningar 
uppkomma. Relaterat till jordar med stor tjällyftning så är även sättningarna stora då 
materialet tinar. Under tjällossningen då jordens vatteninnehåll normalt är högre än vanligt 
kan bärighetsproblem uppkomma. Vindkraftverket utsätter jorden för dynamiska laster, i 
finkorniga jordar som inte klarar av att utjämna portycket mellan lastväxlingarna kan 
ökningen av portrycket leda till att skjuvhållfastheten minskar vilket leder till en lägre 
bärförmåga i jorden.  

Alternativ för att kompensera för köldbryggan och därmed undvika tjälning under 
fundamentet kan vara att bygga in värmeslingor i fundamentet som hindrar borttransporten 
av värme genom köldbryggan. Detta är dock åtgärder som endast kan vidtas för ännu ej 
byggda vindkraftverk. Om köldbryggan är ett problem betyder detta att redan byggda 
vindkraftverk står inför samma problem. Att isolera vid fundamentets överkant kan ses som 
en enkel lösning för att kompensera för köldbryggan vid redan byggda vindkraftverk. Är 
detta möjligt? Beräkningar visar att för fundament 1 minskar värmeflödet genom 
köldbryggan minimalt om isolering placeras mot vindkraftverkets torn. Detta på grund av 
ett mindre värmeflöde genom den omkringliggande jorden. Fundament 2 vars 
ingjutningsgods inte har någon direkt kontakt med omkringliggande jord berörs inte av 
isolering vid fundamentets överkant. Det går alltså inte att kompensera för köldbryggan med 
hjälp av isolering i fundamentets överkant. 

Ett i Sverige aktivt vindkraftsbolag har meddelat att de använder sig av värme inuti tornet, 
komponenterna är dock köldsäkrade till -20 °C och värmen placerad i tornets maskinhus. 
Om även tornets nedre del värms under kalla perioder bör borttransporten av värme genom 
vindkraftverkets ingjutningsgods minimeras och tjälning mitt under fundamentet undvikas. 

5.2 Beräkningsmodell 

Faktorer i beräkningsmodellen som påverkar resultatet är i första hand de antaganden som 
rör uppbyggnaden av verkens fundament. Endast en liten del av fundamentet antas 
värmeledande. I fundamentets överkant är endast ingjutningsgodset ledande och i underkant 
är betongen under ingjutningsgodset ledande. Detta antagande bör medföra en något 
mindre värmeledning än den verkliga. Betong har dock en värmeledningsförmåga i samma 
storlek som de valda jordarna. Anledningen till att inte hela fundamentet är värmeledande 
beror av den värmeutveckling som sker i betongens mitt och som för tjocka 
betongkonstruktioner pågår under en väldigt lång tid. Detta kan även innebära att 
tjälproblem förskjuts med tiden då fundamentets värmeutveckling minskat. 
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Andra faktorer i beräkningsmodellen som kan påverka resultatet är uppdelningen av 
beräkningssnittet i finita element, meshing. Meshen har förfinats vid områden som för 
resultatets skull kräver en bättre noggrannhet, det vill säga vid markytan, i ingjutningsgodset 
samt mitt under fundamentet. Även om meshen kan förfinas mer än vad som gjorts i denna 
studie leder detta endast till längre beräkningstid samtidigt som förändringen av resultatet är 
försumbar. Tjäldjupet på sidan av fundamentet avläses vid beräkningssnittets rand, 11 och 14 
meter från centrum av fundament 1 respektive fundament 2. Huvudsyftet med dessa 
mätningar är att möjliggöra för kontroll av beräkningsmodellen med Stefans formel. Då 
kontrollen inte kräver några exakta värden har en relativt grov mesh applicerats vid 
modellens rand samt omkringliggande jord. Sektioner i modellen som rör fundamentets 
köldbrygga har prioriterats.  

5.3 Byggmaterial 

Värmeledningsförmågan för betong är hämtad från Betongindustri AB som är en av de 
största betongleverantörerna i Sverige. Betongindustri redovisar ett förhållandevis högt 
värmeledningstal på betong, värdet har dock ansetts trovärdigt då detta bygger på betong 
från ett företag som levererar och har levererat till flera vindkraftsprojekt i Sverige. 

Stålets värmeledningstal är den mest väsentliga parametern vid simulering av värmeflödet 
genom köldbryggan och därför det mest betydande för denna utredning. Vid de första 
simuleringarna användes ett förhållandevis högt värmeledningstal. Då ett materials 
temperatur sjunker, sjunker även värmeledningsförmågan. För stål som är ett material med 
hög värmeledningsförmåga kan förändringarna bli relativt stora. På grund av detta 
korrigerades det ursprungliga värdet till två tredjedelar. 

5.4 Temperaturdata 

Simulering av tjäldjupet i TEMP/W har utförts i tre olika steg. Det första beräkningssteget 
är till för att ge jorden en initial temperaturfördelning, det vill säga jorden beräknas till ett 
steady state. Denna beräkningsfas som utförs med konstanta temperaturer är ett måste om 
efterföljande beräkningar där temperaturen förändras med tiden skall utföras. Vid beräkning 
av steady state har årsmedeltemperaturen för respektive klimatzon och ort ansatts vid 
markytan. Vid beräkningsmodellens bas har årsmedeltemperaturen höjts med hänsyn till den 
termiska gradienten. Detta har varit möjligt för alla klimatzoner förutom i Klimatzon 5 och 
Kiruna. Där är årsmedeltemperaturen under fryspunkten, sett endast till temperaturen bör 
marken därför bestå av permafrost. Permafrost är dock endast sporadisk i området och vid 
simulering av tjäldjupet i TEMP/W antas marken vara fri från permafrost. Med detta 
antagande måste den konstanta temperatur som ansätts vid beräkningsmodellens yta och bas 
vara över fryspunkten, vilket leder till en korrigering av årsmedeltemperaturen i klimatzon 
5.  

Att en negativ årsmedeltemperaturen råder i klimatzon 5 samtidigt som permafrost endast är 
sporadisk beror på att fler faktorer än temperatur påverkar jordens frysning och tining. Detta 
har dock bortsetts från i de två efterföljande beräkningsfaserna, normalvinter respektive 
dimensionerande vinter vars temperaturdata består av okorrigerad lufttemperatur. Tjäldjupet 
vid sidan av fundamentet påverkas mest av detta antagande då marken antas fri från snö och 
isolerande vegetation vilket i regel leder till ett något större tjäldjup. Det huvudsakliga syftet 



Grundläggning av vindkraftverk 

46 

är dock att utreda tjälbryggan i vindkraftverkets fundament. Ovan konstaterades att isolering 
mot vindkraftverkets torn inte har någon större inverkan på värmeflödet genom 
ingjutningsgodset. Detta bör även gälla då marken är täck av snö som fungerar på samma 
sätt som isolering. Av erfarenhet så är fundamentet dock sällan täckt av snö då dessa är 
placerade på vädermässigt exponerade platser. Det som styr värmeflödet i ingjutningsgodset 
är den temperatur som ansätts mot vindkraftverkets torn, inte markytan. Eftersom också 
tornet består av stål med hög värmeledningsförmåga anses antagandet att stålets temperatur 
följer lufttemperaturen vara rimligt. Det som talar emot detta är tillskottet av strålning mot 
vindkraftverkets torn, en faktor som blir mer påtaglig i de södra klimatzonerna.  

I denna studie har en 10-årig vinter använts, det vill säga en vinter som uppkommer vart 
tionde år. Med tanke på att ett vindkraftverk har en livslängd på 20-25 år och ett fundament 
ca 40 år är det troligt att den 10-åriga vintern uppkommer under denna tid. Den 
dimensionerande vintern bör därför vara i klass med en 50-årig vinter för att full säkerhet 
skall erhållas vid dimensionering. 

Som nämnt ovan är det viktigt att analysera rådande markförhållanden för att uppskatta vilka 
konsekvenser som kan uppstå samt vilken omfattning dessa kan få. Även yttre 
omständigheter bör analyseras noggrant. Det vill säga, en platsspecifik bedömning behöver 
utföras och det är viktigt att åtgärd väljs i enlighet med denna. 

5.5 Förslag till fortsatta studier 

Förslag till fortsatta studier är att inkludera alla de övriga faktorer som påverkar 
temperaturen och värmeflödet vid markytan, till exempel strålning, nederbörd, vegetation 
m.m. TEMP/W kan även kopplas samman med SEEP/W, en modul i Geo-Slope som 
behandlar vattenflöde och då inkludera grundvattenflödet i modellen. För att inkludera så 
många faktorer som möjligt kan det vara en idé att studera ett eller flera specifika 
vindkraftsprojekt. Detta för att få tillgång till platsspecifik data, till exempel temperaturdata 
som kan jämföras med närliggande mätstationer för att på så sätt utvärdera lokala avvikelser. 
På detta sätt kan en mer noggrann analys av vindkraftverkets köldbrygga utföras.   

Vidare är ett förslag att öka den dimensionerande perioden, det vill säga öka frostmängden 
på den dimensionerande temperaturcykeln. Om dessa studier visar att köldbryggan är ett 
stort problem bör det utredas grundligt vilka skador som kan uppkomma, dess omfattning 
samt hur man undviker och reparerar skador vid redan byggda vindkraftverk. 
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6 SLUTSATSER 

Syftet med examensarbetet var att undersöka om, och i så fall under vilka omständigheter 
köldbryggan i vindkraftverkets fundament leder till att jorden mitt under fundamentet tjälar. 
Utifrån de uppställda forskningsfrågorna kan följande slutsatser dras: 

Utgör köldbryggan från vindkraftstornets ingjutningsgods ett potentiellt grundläggningsproblem? 
Köldbryggan som skapas i vindkrafttornets ingjutningsgods kan leda till att jorden mitt 
under fundamentet tjälar och utgör därmed ett potentiellt grundläggningsproblem. 
 
I vilka klimatzoner leder köldbryggan till att jorden mitt under fundamentet tjälar samt hur påverkas 
resultatet av rådande markförhållanden? 
I klimatzon 3 för fundament 1 samt i klimatzon 5 för fundament 2 tjälar jorden mitt under 
fundamentet. Köldbryggan behöver därmed beaktas vid en köldmängd av 1050 °d för 
fundament 1 och 2200 °d för fundament 2. Tjäldjupet mitt under fundamentet är inte av 
den storleken att jorden har någon nämnvärd inverkan på resultatet. 
 
Vilka är konsekvenserna då jorden mitt under fundamentet tjälar? 
De konsekvenser som kan uppkomma då jorden mitt under fundamentet tjälar är i första 
hand tjällyftning vilken är störst i jordar med hög finjordshalt. Ojämn tjällyftning kan leda 
till att fundamentets stabilitet hotas samt till lokala spänningskoncentrationer i fundamentet. 

Vilka åtgärder kan vidtas för att undvika tjälproblem? 
För att undvika tjälproblem är det enklaste alternativet att anpassa tjockleken på 
underbyggnaden, i detta fall skyddslagret som skiljer fundamentet från undergrunden. 
Vidare kan tjällyftning undvikas om marken vid fundamentet dräneras på vatten, därmed 
elimineras den drivande kraften för tjällyftning. För att hindra borttransporten av värme mitt 
under fundamentet kan värmeslingor placeras i betongen. Vi redan byggda vindkraftverk 
kan borttransporten av värme minskas genom att placera värmekällor inne i tornets nedre 
del. 
  



Grundläggning av vindkraftverk 

48 

 



Referenser 

49 

REFERENSER 

Tryckt litteratur 

WIZELIUS, T. (2002) Vindkraft i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur. 

GIPE, P. (2004) Windpower Renewable Energy for Home, Farm and Business. Vermount: 
Chelsea Green Publishing Company. 

AXELSSON, K. (1998) Introduktion till jordmekaniken jämte jordmaterialläran. Luleå: 
Luleå Tekniska Universitet. 

CRAIG, R. F. (2004) Craig's soil mechanics. London: E & FN Spon. 

GEO-SLOPE INTERNATIONAL, LTD. (2008) Thermal modeling with TEMP/W 2007, 
Third Edition. Calgary: GEO-SLOPE International, Ltd. 

OMAR, F. T. (1986) Thermal properties och soils. Belfast: Trans Tech Publications. 

BURSTRÖM, P. G. (2001) Byggnadsmaterial Uppbyggnad tillverkning och egenskaper. 
Lund: Studentlitteratur. 

KNUTSSON, S. (1985a). Jordmaterials värmetekniska egenskaper. Luleå: Luleå Tekniska 
Universitet. 

ANDERSLAND, O. B. & LADANYI, B. (1994) An Introduction to Frozen Ground 
Engineering. New York: Chapman & Hall. 

KNUTSSON, S. (1999) Tjälningsprocessen och beräkning av tjäldjup. Luleå: Luleå tekniska 
universitet. 

HARRIS, S. A. (1986) The Permafrost Environment. London: Croom Helm Ltd. 

JOHNSTON, G. H. (1981) Permafrost Engineering Design and Construction. Toronto: John 
Wiley & Sons. 

KNUTSSON, S. (1985b) Klimatbelastning vid tjäldjupsberäkningar. Luleå: Luleå Tekniska 
Universitet. 

ERANTI, E. & LEE, G. C. (1986) Cold Region Structural Engineering. New York: McGraw- 
Hill, Inc.  
  



Grundläggning av vindkraftverk 

50 

Elektroniska dokument 
 
STATENS ENERGIMYNDIGHET (2008a). Vindkraftsstatestik 2007. Hämtat från: http:// 
webbshop.cm.se/System/ViewResource.aspx?rl=default:/Resources/Permanent/StorageIte
m/87d1ddfce7ac4c5296c8f6798ba5abee/ES2008_02W.pdf den 5 februari 2009. 

VÄGVERKET (2008). VVTK Väg 2008. Hämtat från: http://publikationswebbutik.vv.se/ 
upload/4167/2008_78_vvtk_vag.pdf den 

VÄGVERKET (2001). VVMB 301 Beräkning av tjällyftning. Hämtat från: http://publikation 
swebbutik.vv.se/upload/3838/2001_101_berakning_av_tjallyftning.pdf den 25 Mars 2009. 
 
Elektroniska källor 

STATCRAFT CSA VIND AB (2008). Vindkraft norr - teknisk information. Hämtat från: http: 
//www.vindkraftnorr.se/vindparkerna_teknisk.asp den 30 Januari 2009. 

NATIONALENCYKLOPEDIN (2009). Nationalencyklopedin - köldbrygga. Hämtat från: 
http://www.ne.se/artikel/235716 den 5 februari 2009. 

STATENS ENERGIMYNDIGHET (2008b). Energimyndigheten - Forskning. Hämtat från: 
http://www.energimyndigheten.se/sv/Om-oss/Var-verksamhet/Framjande-av-vindkraft1/ 
Forskning/ den 30 Januari 2009. 

E.ON SVERIGE AB (2009). E.ON Sverige AB - Vindkraftens historia. Hämtat från: http:// 
www.eon.se/templates/Eon2TextPage.aspx?id=48969&epslanguage=SV den 5 Februari 
2009. 

SVENSK VINDENERGI (2008). Svensk Vindenergi - Om vindkraft. Hämtat från: http://ww 
w.eon.se/templates/Eon2TextPage.aspx?id=48969&epslanguage=SV den 5 Februari 2009. 

KARLSSON, P (2008). vindkraft.info.se - konstruktion och funktion. Hämtat från: http://home 
.no/vindkraft/Konstruktionfunktion.htm den 9 Februari 2009. 

SMHI (2007a). SMHI - Globala klimatsystemet (köppen). Hämtat från: http://www.smhi.se/ 
cmp/jsp/polopoly.jsp?d=5650&l=sv den 12 Februari 2009. 

SMHI (2007b). SMHI - Årsmedeltemperatur 1961-1990. Hämtat från: http://www.smhi.se/ 
cmp/jsp/polopoly.jsp?d=7628&a=21570&l=sv den 12 Februari 2009. 

BETONGINDUSTRI (2009). Betongindustri - Övriga egenskaper. Hämtat från: http://www. 
heidelbergcement.com/se/sv/betongindustri/Betong/egenskaper/ovriga_egenskaper.htm 
den 27 Februari 2009 
 
Muntliga källor 

GUNNARSSON, A (2009). Miljöingengör. Intervjuare: A. Helander (2 Februari 2009). 

 

http://publikationsw/�
http://www.vindkraftnorr.se/vindparkerna_teknisk.asp den 30 Januari 2009�
http://www.vindkraftnorr.se/vindparkerna_teknisk.asp den 30 Januari 2009�
http://www.energimyndigheten.se/sv/Om-oss/Var-verksamhet/Framjande-av-vindkraft1/ Forskning/�
http://www.energimyndigheten.se/sv/Om-oss/Var-verksamhet/Framjande-av-vindkraft1/ Forskning/�
http://ww/�
http://www.smhi.se/�
http://www.smhi.se/�
http://www/�
http://webbshop.cm.se/System/ViewResource.aspx?rl=default:/Resources/Permanent/StorageIte
http://webbshop.cm.se/System/ViewResource.aspx?rl=default:/Resources/Permanent/StorageIte
http://publikationswebbutik.vv.se
http://publikation
http://www.ne.se/artikel/235716
http://www.eon.se/templates/Eon2TextPage.aspx?id=48969&epslanguage=SV
http://www.eon.se/templates/Eon2TextPage.aspx?id=48969&epslanguage=SV
http://home


Bilagor 

 

BILAGOR 

Bilaga A Ritningar 

Bilaga B Beräkningsmodell 

Bilaga C Beräkning av termiska egenskaper 

Bilaga D Klimatdata 

Bilaga E Resultat 

Bilaga F Konferensbidrag POAC09 

  



Grundläggning av vindkraftverk 

 

Bilaga A Ritningar 

A.1 Ritningar fundament 1 

 

 

Figur A-1: Planritning och sidovy, fundament 1. 
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Figur A-2: Detaljritning av ingjutningsgods, fundament 1. 
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A.2 Ritningar fundament 2 

 

 

Figur A-3: Planritning och sidovy, fundament 2. 
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Bilaga B Modell i TEMP/W 

B.1 Fundament 1 

 

Figur B-1: Beräkningsmodell, fundament 1. 



Grundläggning av vindkraftverk 

 

B.2 Fundament 2 

 

Figur B-2: Beräkningsmodell, fundament 2.
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Bilaga C Beräkning av termiska egenskaper 

C.1 Lera 

Tabell C-1: Indata för beräkning av termiska egenskaper. 

λs 3,60 W/(m·K) 

λw 0,60 W/(m·K) 

λi 2,20 W/(m·K) 

cms 0,75 kJ/(kg·°C) 

cmw 4,20 kJ/(kg·°C) 

cmi 2,04 kJ/(kg·°C) 

cms 0,75 kJ/(kg·°C) 

ρd 1,60 t/m3 
ρw 1,00 t/m3 
w 0,24 - 
n 0,40 - 
Sr 0,96 - 
 

C.1.1 Vattenhalt 

 · · ·
· 0,96 · 0,40 0,38 

C.1 

 
C.1.2 Värmeledningstal 

Värmeledningstal i ofrusen vattenmättad jord: 

 · 3,6 , · 0,6 , 1,76 W/(m·K) C.2  

Värmeledningstal i frusen vattenmättad jord: 

 · 3,6 , · 2,2 , 2,96 W/(m·K) C.3  

Värmeledningstal i torr naturlig jord: 

 0,315 64,7
2700 0,947

0,315 · 1600 64,7
2700 0,947 · 1600

0,48 W/ m K  
C.4 

Kerstens tal i ofrusen jord finare än sand: 

 1,0 0,96 1,0 0,98 C.5 
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Kerstens tal i frusen jord: 

 0,96 C.6 

Värmeledningstal i ofrusen jord: 

 1,76 0,48 · 0,98 0,48 1,73 W/(m·K) C.7 

 
 

1,73 W/ m K 1,73 ·
24 · 3600
1000

kJ d · m · °C⁄ 149,47 kJ d · m · °C⁄  
 

 
Värmeledningstal i frusen jord: 

 2,96 0,48 · 0,96 0,48 2,86W/(m·K) C.8 

 
 

2,86 W m K⁄ 2,86 ·
24 · 3600
1000

kJ d m °C⁄ 247,10 kJ d m °C⁄  
 

 

C.1.3 Värmekapacitet 

Värmekapacitet i ofrusen jord: 

 1600 · 0,75 4,20 · 0,24 2812,80 kJ/(m3·°C) C.9 

Värmekapacitet i frusen jord: 

 1600 · 0,75 2,04 · 0,24 1983,36 kJ/(m3·°C) C.10 
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C.2 Blandkornig jord med >30% finjord 

Tabell C-2: Indata för beräkning av termiska egenskaper. 

λs 3,60 W/(m·K) 

λw 0,60 W/(m·K) 

λi 2,20 W/(m·K) 

cms 0,75 kJ/(kg·°C) 

cmw 4,20 kJ/(kg·°C) 

cmi 2,04 kJ/(kg·°C) 

cms 0,75 kJ/(kg·°C) 

ρd 1,70 t/m3 
ρw 1,00 t/m3 
w 0,20 - 
n 0,36 - 
Sr 0,94 - 
 

C.2.1 Vattenhalt 

 · · ·
· 0,94 · 0,36 0,34 

C.11 

 
C.2.2 Värmeledningstal 

Värmeledningstal i ofrusen vattenmättad jord: 

 · 3,6 , · 0,6 , 1,89 W/(m·K) C.12  

Värmeledningstal i frusen vattenmättad jord: 

 · 3,6 , · 2,2 , 3,02 W/(m·K) C.13  

Värmeledningstal i torr naturlig jord: 

 0,315 64,7
2700 0,947

0,315 · 1700 64,7
2700 0,947 · 1700

0,55 
C.14 

Kerstens tal i ofrusen jord finare än sand: 

 1,0 0,94 1,0 0,97 C.15 
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Kerstens tal i frusen jord: 

 0,94 C.16 

Värmeledningstal i ofrusen jord: 

 1,89 0,55 · 0,97 0,55 1,85W/(m·K) C.17 

 
 

1,85 W m K⁄ 1,85 ·
24 · 3600
1000

kJ d m °C⁄ 159,84 kJ d m °C⁄  
 

 
Värmeledningstal i frusen jord: 

 3,02 0,55 · 0,94 0,55 2,87W/(m·K) C.18 

 
 

2,87 W/ m K 2,87 ·
24 · 3600
1000

kJ d m °C⁄ 247,97 kJ d m °C⁄  
 

 

C.2.3 Värmekapacitet 

Värmekapacitet i ofrusen jord: 

 1700 · 0,75 4,20 · 0,20 2703,00 kJ/(m3·°C) C.19 

Värmekapacitet i frusen jord: 

 1700 · 0,75 2,04 · 0,20 1968,60 kJ/(m3·°C) C.20 
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C.3 Blandkornig jord med <30% finjord 

Tabell C-3: Indata för beräkning av termiska egenskaper. 

λs 3,60 W/(m·K) 

λw 0,60 W/(m·K) 

λi 2,20 W/(m·K) 

cms 0,75 kJ/(kg·°C) 

cmw 4,20 kJ/(kg·°C) 

cmi 2,04 kJ/(kg·°C) 

cms 0,75 kJ/(kg·°C) 

ρd 1,90 t/m3 
ρw 1,00 t/m3 
w 0,13 - 
n 0,28 - 
Sr 0,88 - 
 

C.3.1 Vattenhalt 

 · · ·
· 0,88 · 0,28 0,25 

C.21 

 
C.3.2 Värmeledningstal 

Värmeledningstal i ofrusen vattenmättad jord: 

 · 3,6 , · 0,6 , 2,18 W/(m·K) C.22  

Värmeledningstal i frusen vattenmättad jord: 

 · 3,6 , · 2,2 , 3,14 W/(m·K) C.23  

Värmeledningstal i torr naturlig jord: 

 0,315 64,7
2700 0,947

0,315 · 1900 64,7
2700 0,947 · 1900

0,74 W/ m K  
C.24 

Kerstens tal i ofrusen jord grövre än sand: 

 0,7 1,0 0,7 · 0,88 1,0 0,96 C.25 
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Kerstens tal i frusen jord: 

 0,88 C.26 

Värmeledningstal i ofrusen jord: 

 2,18 0,74 · 0,96 0,74 2,12W/(m·K) C.27 

 
 

2,12 W m K⁄ 2,12 ·
24 · 3600
1000

kJ d m °C⁄ 183,17 kJ d m °C⁄  
 

 
Värmeledningstal i frusen jord: 

 3,14 0,74 · 0,88 0,74 2,85W/(m·K) C.28 

 
 

2,85 W m K⁄ 2,85 ·
24 · 3600
1000

kJ d m °C⁄ 246,24 kJ d m °C⁄  
 

 

C.3.3 Värmekapacitet 

Värmekapacitet i ofrusen jord: 

 1900 · 0,75 4,20 · 0,13 2462,40 kJ/(m3·°C) C.29 

Värmekapacitet i frusen jord: 

 1900 · 0,75 2,04 · 0,13 1928,88 kJ/(m3·°C) C.30 
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C.4 Skyddslager 

Tabell C-4: Indata för beräkning av termiska egenskaper. 

λs 3,60 W/(m·K) 

λw 0,60 W/(m·K) 

λi 2,20 W/(m·K) 

cms 0,75 kJ/(kg·°C) 

cmw 4,20 kJ/(kg·°C) 

cmi 2,04 kJ/(kg·°C) 

cms 0,75 kJ/(kg·°C) 

ρd 1,90 t/m3 
ρw 1,00 t/m3 
w 0,13 - 
n 0,28 - 
Sr 0,88 - 
 

C.4.1 Vattenhalt 

 · · ·
· 0,88 · 0,28 0,25 

C.31 

 
C.4.2 Värmeledningstal 

Värmeledningstal i ofrusen vattenmättad jord: 

 · 3,6 , · 0,6 , 2,18 W/(m·K) C.32  

Värmeledningstal i frusen vattenmättad jord: 

 · 3,6 , · 2,2 , 3,14 W/(m·K) C.33  

Värmeledningstal i torrt krossat bergmaterial: 

 0,039 , 0,039 · 0,28 , 0,64 W/(m·K) C.34 

Kerstens tal i ofrusen jord grövre än sand: 

 0,7 1,0 0,7 · 0,88 1,0 0,96 C.35 
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Kerstens tal i frusen jord: 

 0,88 C.36 

Värmeledningstal i ofrusen jord: 

 2,18 0,64 · 0,96 0,64 2,12W/(m·K) C.37 

 
 

2,12 W m K⁄ 2,12 ·
24 · 3600
1000

kJ d m °C⁄ 183,17 kJ d m °C⁄  
 

 
Värmeledningstal i frusen jord: 

 3,14 0,64 · 0,88 0,64 2,84W/(m·K) C.38 

 
 

2,84 W m K⁄ 2,84 ·
24 · 3600
1000

kJ d m °C⁄ 245,38 kJ d m °C⁄  
 

 

C.4.3 Värmekapacitet 

Värmekapacitet i ofrusen jord: 

 1900 · 0,75 4,20 · 0,13 2462,40 kJ/(m3·°C) C.39 

Värmekapacitet i frusen jord: 

 1900 · 0,75 2,04 · 0,13 1928,88 kJ/(m3·°C) C.40 

 

  



Bilagor 

 

Bilaga D Klimatdata 

D.1 Klimatzon 1; Malmö 
Tabell D-1: Temperaturdata, normalvinter samt en 10-årig vinter för klimatzon 1. 

Månad Normal [°C] Dimensionerande F(10) [°C] 
Juli 16  16 
Augusti 16  16 
September 13  13 
Oktober 10  10 
November 5  5 
December 2  2 
Januari 0  ‐4,3 
Februari ‐0,5  ‐3,1 
Mars 1,5  ‐2 
April 5,5  5,5 
Maj 10  10 
Juni 15  15 
 
D.2 Klimatzon 2; Jönköping 
Tabell D-2: Temperaturdata, normalvinter samt en 10-årig vinter för klimatzon 2. 

Månad Normal [°C] Dimensionerande F(10) [°C] 
Juli 15 15 
Augusti 14 14 
September 10 10 
Oktober 7 7 
November 2 2 
December -1 -4 
Januari -3 -7 
Februari -3 -7,4 
Mars -1 -1,9 
April 4 4 
Maj 9,5 9,5 
Juni 14 14 
 
D.3 Klimatzon 3; Borlänge 
Tabell D-3: Temperaturdata, normalvinter samt en 10-årig vinter för klimatzon 3. 

Månad Normal [°C] Dimensionerande F(10) [°C] 
Juli 15 15 
Augusti 14 14 
September 9 9 
Oktober 5 5 
November 0 0 
December -5,5 -7,4 
Januari -7 -13 
Februari -6,5 -12 
Mars -2,5 -2,5 
April 2,5 2,5 
Maj 9 9 
Juni 14 14 
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D.4 Klimatzon 4; Östersund 
Tabell D-4: Temperaturdata, normalvinter samt en 10-årig vinter för klimatzon 4. 

Månad Normal [°C] Dimensionerande F(10) [°C] 
Juli 13 13 
Augusti 12 12 
September 8 8 
Oktober 4 4 
November -3 -3,4 
December -7 -9,8 
Januari -9,5 -13,8 
Februari -8 -11,7 
Mars -3,5 -6,3 
April 1 1 
Maj 7 7 
Juni 11 11 
 
D.5 Klimatzon 5; Kiruna 
Tabell D-5: Temperaturdata, normalvinter samt en 10-årig vinter för klimatzon 5. 

Månad Normal [°C] Dimensionerande F(10) [°C] 
Juli 13 13 
Augusti 10 10 
September 5 5 
Oktober 0 0 
November -4,9 -4,9 
December -11 -17,5 
Januari -14 -19,6 
Februari -12 -17,2 
Mars -8 -10,2 
April -2 -3,9 
Maj 4 4 
Juni 10 10 
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Bilaga E Resultat 

E.1 Tjäldjup 

Tabell E-1: Simulerade tjäldjup samt kontrollberäknade tjäldjup med Stefans formel. 

Klimatzon 

Lera 

S
te

fa
n
s 

[m
] Blandkornig jord 

med finjordshalt 
>30% 

S
te

fa
n
s 

[m
] Blandkornig jord 

med finjordshalt 
<30% 

S
te

fa
n
s 

[m
] 

Fund 1 
[m] 

Fund 2 
[m] 

Fund 1 
[m] 

Fund 2 
[m] 

Fund 1 
[m] 

Fund 2 
[m] 

1 0,72 0,60 1,05 0,72 0,62 1,12 0,75 0,65 1,30 
2 1,13 1,12 1,52 1,26 1,23 1,62 1,31 1,34 1,89 
3 1,70 1,68 2,01 1,73 1,70 2,14 1,93 1,95 2,50 
4 2,07 1,89 2,28 2,10 1,92 2,43 2,34 2,16 2,84 
5 3,09 2,73 2,91 3,11 2,76 3,10 3,30 3,11 3,62 
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E.2 Klimatzon 1 

E.2.1 Fundament 1 

 
Figur E-1: Tjälprofil för fundament 1 grundlagt på lera. 

  
Figur E-2: Tjälprofil för fundament 1 grundlagt på blandkornig jord med finjordshalt mindre än 30%. 

 
Figur E-3: Tjälprofil för fundament 1 grundlagt på blandkornig jord med finjordshalt mindre än 30%. 
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E.2.2 Fundament 2 

 

Figur E-4: Tjälprofil för fundament 2 grundlagt på lera. 

 

Figur E-5: Tjälprofil för fundament 2 grundlagt på blandkornig jord med finjordshalt mer än 30%. 

 

Figur E-6: Tjälprofil för fundament 2 grundlagt på blandkornig jord med finjordshalt mindre än 30%. 
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E.3 Klimatzon 2 

E.3.1 Fundament 1 

 
Figur E-7: Tjälprofil för fundament 1 grundlagt på lera. 

 
Figur E-8: Tjälprofil för fundament 1 grundlagt på blandkornig jord med finjordshalt mer än 30%. 

 
Figur E-9: Tjälprofil för fundament 1 grundlagt på blandkornig jord med finjordshalt mindre än 30%. 
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E.3.2 Fundament 2 

 

Figur E-10: Tjälprofil för fundament 2 grundlagt på lera. 

 

Figur E-11: Tjälprofil för fundament 2 grundlagt på blandkornig jord med finjordshalt mer än 30%. 

 

Figur E-12: Tjälprofil för fundament 2 grundlagt på blandkornig jord med finjordshalt mindre än 30%. 
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E.4 Klimatzon 3 

E.4.1 Fundament 1 

 
Figur E-13: Tjälprofil för fundament 1 grundlagt på lera. 

 
Figur E-14: Tjälprofil för fundament 1 grundlagt på blandkornig jord med finjordshalt mer än 30%. 

 
Figur E-15: Tjälprofil för fundament 1 grundlagt på blandkornig jord med finjordshalt mindre än 30%. 
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E.4.2 Fundament 2 

 
Figur E-16: Tjälprofil för fundament 2 grundlagt på lera. 

 
Figur E-17: Tjälprofil för fundament 2 grundlagt på blandkornig jord med finjordshalt mer än 30%. 

 
Figur E-18: Tjälprofil för fundament 2 grundlagt på blandkornig jord med finjordshalt mindre än 30%. 
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E.5 Klimatzon 4 

E.5.1 Fundament 1 

 
Figur E-19: Tjälprofil för fundament 1 grundlagt på lera. 

 
Figur E-20: Tjälprofil för fundament 1 grundlagt på blandkornig jord med finjordshalt mer än 30%. 

 
Figur E-21: Tjälprofil för fundament 1 grundlagt på blandkornig jord med finjordshalt mindre än 30%. 
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E.5.2 Fundament 2 

 
Figur E-22: Tjälprofil för fundament 2 grundlagt på lera. 

 
Figur E-23: Tjälprofil för fundament 2 grundlagt på blandkornig jord med finjordshalt mer än 30%. 

 
Figur E-24: Tjälprofil för fundament 2 grundlagt på blandkornig jord med finjordshalt mindre än 30%. 
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E.6 Klimatzon 5 

E.6.1 Fundament 1 

 
Figur E-25: Tjälprofil för fundament 1 grundlagt på lera. 

 
Figur E-26: Tjälprofil för fundament 1 grundlagt på blandkornig jord med finjordshalt mer än 30%. 

 
Figur E-27: Tjälprofil för fundament 1 grundlagt på blandkornig jord med finjordshalt mindre än 30%. 
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E.6.2 Fundament 2 

 
Figur E-28: Tjälprofil för fundament 2 grundlagt på lera. 

 
Figur E-29: Tjälprofil för fundament 2 grundlagt på blandkornig jord med finjordshalt mer än 30%. 

 
Figur E-30: Tjälprofil för fundament 2 grundlagt på blandkornig jord med finjordshalt mindre än 30%. 
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ABSTRACT 
The potential for establishing wind power farms in the subarctic areas is high due to the 
combination of large available areas and few conflicting interests. In subarctic climate frost and 
thaw are major principal design aspects. In foundation work the major impact of frost action is at 
the outer peripheries of the foundation. Therefore most analysis work and prevention actions such 
as insulation around the foundation are concentrated to this part of the structure.  

The gravity foundations of wind power plants are often constructed as a reinforced concrete 
monolite. In the centre of the footing a steel cage is attached for anchoring the wind mill tower. 
This steel cage ends close to the sub-grade and can due to considerably higher thermal 
conductivity, compared to the concrete structure, transport a lot more heat. By FEM analysis, the 
frost penetration around, and under two typical wind-power foundations have been analyzed for 
different climate conditions in Sweden. In addition, different types of soils have also been used. 
The result shows that the frost penetration in the centre of the foundation needs to be considered. 
Further it is shown that it is larger in the centre than compared to the periphery.  

 
Introduction 
The interest for wind power as a source of renewable energy has grown dramatically the last 
decades and this is also valid for northern countries like Sweden. At the same time as the 
individual wind power plants has grown in size, i.e. installed effect, the number of plants in wind 
mill parks has grown in order to improve the cost-efficiency. The investments, especially 
regarding the supporting infrastructure will be more effective with higher number of wind mill 
towers in each park. This results in a need for larger areas for the farms. A great potential for 
these land area demands can be found in the subarctic area. 

For on-shore foundations two main types of foundations exist; gravity foundation and rock 
anchored foundation. Rock anchored foundations are directly casted on the rock surface and 
anchored by bolts in the bedrock. Gravity foundations (footings) are using the own weight of the 
footing to compensate for the turn-over moments generated by the wind. In gravity footings 
sometimes piles are also used. The tower of the wind power plant is generally constructed by 
steel pipe sections being anchored to the footing by bolts.  
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Footings are normally founded directly on soil material. Among design factors to consider the 
frost depth is of special concern in northern locations. Frost penetration beneath the foundation 
level can result in frost action and thaw weakening if the soil in the sub-base is frost susceptible. 
In the design for frost penetration the footing periphery is often of special interest. This is in 
general sufficient, since the insulation of the construction is higher than the surrounding soil. 
There might also be an additional heat flow. However, in wind power footings, a steel cage is 
placed in the centre of the footing in order to anchor the tower. The thermal conductivity of steel 
is considerable higher than that of concrete being used in the footing and that of the surrounding 
soil. Thus, the maximum frost depth in the foundation may occur in the centre of the footing and 
not at the foundation periphery as in more normal engineering cases.  

In this paper the effect of the steel cage in the centre of the footing is analyzed in relation to the 
frost depth and compared to the frost depth at the periphery of the foundation. The analysis is 
performed for five locations in Sweden with different frost index and for three different soil 
types. The consequences for the foundation design are discussed.  

 
Method 
The frost depth has been studied by using FEM-analysis. Two typical foundation types being 
available on the commercial market in Sweden have been chosen. The constructions have been 
analyzed by the use of the FEM-programme Temp/W, 2007 (Geoslope International Ltd). Frost 
depth calculations are performed for three typical soil types in Sweden and for five locations. The 
frost depths have been compared in the surrounding soil, at the periphery of the foundation and in 
the centre of the foundation. 

 
Wind power mill foundations 
Two typical foundation types for large wind power farms were chosen for this study, referred to 
as #1 and #2, respectively.  

Foundation #1 (Figure 1) is designed for a 1.8 MW wind power plant. The height of the turbine is 
95 m. The anchoring of the tower to the footing is done by a 44 mm thick steel ring 4.2 m in 
diameter, being casted into the footing. The footing is quadratic with a side length of 16 m. At 
construction, the steel ring is placed on a pre-casted concrete layer of 0.10 m and then the 
construction is completed by final casting of concrete around the steel ring. 

The foundation type #2 is designed for a 2.5 MW wind power plant of a total height of 100 m 
(Figure 2). The foundation is circular and has a diameter of 19 m. The tower is anchored into the 
foundation by a steel cage being casted into the foundation base. The base is 6 m in diameter. 
Above and around the footing additional fill is placed to increase bearing capacity. 

The element structures used in the analysis are shown in figure 3 and 4 respectively. The model 
consists of the different homogenous soil types, base layer and fill material. This being typical 
crushed rock material, concrete in the footing and the steel cage. The mesh has been chosen to 
achieve stable conditions in the analysis. The foundation level, here defined as the lower level of 
the footing, is 2.0 m for footing #1 and 1.86 m below the ground level for footing #2.  

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Foundation #1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. Foundation type #2. 



 

 

 
Figure 3. Foundation #1 idealized in the FEM-model. 

 

 
Figure 4. Foundation #2 idealized in the FEM-model. 

 
Soil types 
Three soil types were chosen in the analysis. The soil types and corresponding properties are 
given in table 1. Soil type A is a clay with the fines content being 100%. Soil type B is a typical 
Swedish till with high a fine content. Soil type C is considered to be a typical Swedish coarse till.  

 
Table 1. Soil types and their properties 

Type Classification Water content (%) Dry density (t/m3) Porosity (%) 

A Clay 24 1.6 40 

B Till >30 % fines 20 1.7 36 

C Till <30 % fines 13 1.9 28 

 

  



 

 

Thermal properties 
The thermal properties (heat conductivity and volumetric heat capacity) of the materials involved 
are given in Table 2. Thermal properties for the soil materials are calculated according to 
Andersland and Ladanyi 1994. The results are given in Table 2 for unfrozen soil and frozen soil 
respectively. 

 

Table 2. Thermal properties for unfrozen and frozen materials used in the FEM simulations 
(Knutsson 2009, Andersland and Ladanyi 1994, Heidelberg Cement Group 2009). 

Material λuf (kJ/d/m,K) λf (kJ/d/m,K) Cvu (kJ/m3,K) Cvf (kJ/m3,K)

Soil A 149.47 247.10 2812.80 1983.36 

Soil B 159.84 247.97 2703.00 1968.60 

Soil C 183.17 246.24 2462.40 1928.88 

Base layer 183.17 246.24 2462.40 192.88 

Steel 3715.20 - 3900.00 - 

Concrete 207.36 - 2520.00 - 

 

Climate data 
Climate data has been assigned to represent five different locations in Sweden, Figure 5. Every 
location is within one of the five climate zones defined by the National Road Administration for 
climate consideration in road design (NRAD 2008). The choice of individual location is based on 
the ability to derive climate data for the analysis.  

At the lower boundary of the model the temperature is constant. Temperatures are evaluated from 
the assumption of a temperature gradient of 0.33 °C/m (Eranti 1986). At the upper boundary, the 
analysis consisted of three subsequent temperature series for each studied location. In order to get 
an initial steady state condition in the model, the mean air temperatures were first applied. This 
was then followed by a transient analysis of a winter, statistically coming one year out of 10 
years.  

The locations chosen and the corresponding basic climate data are presented in table 3.  

The temperature variation over one year has been described by a smooth sinus-function. The 
monthly average mean temperature has been reached in the middle of the month, at day 15 in the 
month.  

 



 

 

 
Figure 5. The studied sites and corresponding climate zones defined by the National Road 
Administation (NRA 1998). 

 

Table 3. Temperature conditions used for the steady state conditions, freezing index and monthly 
temperatures for a 10 year winter 

Climate 
zone 

Location Mean 
temp. at 
surface 

(°C) 

Lower 
boundary 
condition 

(°C) 

Nov. 

(°C) 

Dec. 

(°C) 

Jan. 

(°C) 

Feb. 

(°C) 

Mar. 

(°C) 

Apr. 

(°C) 

Frost 

Index 

(°day)

1 Malmö 7 7.2 -- -- -4,3 -3,1 -2,0 -- 285 

2 Jönköping 5 5.2 -- -4,0 -7,0 -7,4 -1,9 -- 601 

3 Borlänge 4 4.2 -- -7,4 -13,0 -12,0 -2,5 -- 1050 

4 Östersund 2 2.2 -3,4 -9,8 -13,8 -11,7 -6,3 -- 1350 

5 Kiruna 1 1.2 -4,9 -17,5 -19,6 -17,2 -10,2 -3,9 2200 

 

 

 



 

 

Results 
The maximum frost penetration and temperature distribution in the soil were simulated for all 
combinations of footings, soil types and sites. One of the results obtained is presented in figure 6.  

 

Figure 6. Example of result from the FEM-analysis for footing #1, site C5 and soil type B. In the 
figure the temperature distribution in the profile is presented and the maximum frost penetration 
depth marked as a dotted line. 

 

The maximum frost depth obtained is presented in figure 7 for foundation #1 and in figure 8 for 
foundation #2. The figures shows the maximum frost depth for footing #1, containing most steel, 
the frost penetrates into the subsoil in the centre of footing at site C3, C4 and C5, while this just 
happened in C4 and C5 in the periphery.  

For footing #2, the footing containing less steel, the frost penetrated the centre of footing at site 
C5 only, corresponding to a freezing index of 2200 °d, Figure 8.  

 
Discussion 
According to the results presented it is clear that the frost penetration in the centre of the studied 
footings is a design factors that needs to be considered.  

The results show that the amount of steel in the anchor construction in the footing has a great 
impact on the maximum frost depth beneath the footing. For foundation #1, containing the higher 
amount of steel, the frost penetrates into the sub soil at site C3, corresponding to freezing index 
1050 °d. For foundation #2 the frost penetrated the foundation at site C5, corresponding to 
freezing index 2200 °d.  

The freezing index has an influence on whether the frost depth at the centre is higher than at the 
periphery. Frost depths in the centre for footing #1 are higher at the sites C3 and C4 than at the 
periphery, while it is the opposite for site C5. This is an effect of the freezing resistance due to 
the phase transformation from water to ice. As long there is water in the soil, the frost penetration 
in the centre of the footing is mainly governed by the high thermal conductivity of the steel. 
When the soil profile is frozen to corresponding frost depth as in the centre of the footing the heat 
transfer capacity in the soil profile above the freezing front is higher and thus is the frost 
penetration at the periphery is higher. The case for footing #1 at location C4 and soil type C 
where the freezing index is higher is an effect of the lower water content in the soil.  



 

 

There are several options for actions against frost action and thaw weakening at the periphery of 
the footings. The frost penetration depth may be limited by frost insulation. This action is 
however impractical since the steel cage for the tower needs to be well anchored in the footing. 
Drainage action may be taken to cut the water transport mechanisms that cause the frost action. 
The drainage option alone is difficult to achieve. A third option is to replace the sub grade 
material by a base layer. If the base layer is thick and coarse enough the problem in the centre, as 
in the boundaries, will be eliminated if proper drainage can be preserved.  

In the simulations the insulation effect of snow has been neglected. If the snow cover had been 
included the maximum frost depth in the surrounding soil would be shallower due to the 
thickness of the snow. But on footings above the ground level the experience is that no permanent 
snow pack is present due to the wind exposure. Thus the frost depth in the centre of the footing 
will be only minor affected of the snow. Hence it is more important to consider the maximum 
frost depth in the centre if the snow insulation effect is included. 

In this study a 10 year design winter has been chosen. Considering a service time of a wind 
turbine to be approximately 20-25 year and the life span of a foundation to approximately 40 
years this freezing scenario is likely to happen. The 10-year design scenario might even be too 
low. 
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Figure 7. Results from the analysis. Frost depth at the centre and at the periphery for footing #1 in 
relation to the ground surface. The dotted line represents the level of subsoil. 
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Figure 8. Results from the analysis. Frost depth at the centre and at the periphery for footing #2 in 
relation to the ground surface. The dotted line represents the level of subsoil. 

 
Conclusion 
The major conclusions from this study are: 

• The amount of steel and design of anchor for the wind power mills has a major impact on 
the frost distribution beneath the wind power footings. 

• The frost penetration at the centre of the footings needs to be considered at moderate 
freezing indexes in subarctic climate when using the current footing design. 

• One solution to solve the frost penetration problem is to use a thick enough base layer 
consisting of a non frost susceptible material. 
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