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SAMMANFATTNING 

Riksdagen har satt upp mål att det år 2020 ska vara möjligt att bygga vindkraft för en 

elproduktion på 30 TWh. Jämfört med de 3,5 TWh som vindkraften producerade år 2010 är det 

en kraftig utbyggnad som kräver planering. Över hälften av den kommande kapaciteten 

projekteras för i områden med kallt klimat. Vid grundläggning i kallt klimat är problematiken 

kring tjäle något som ständigt måste beaktas. Grundläggning av fundament sker vanligtvis på 

frostfritt djup, oftast uppskattat från enklare beräkningar eller generaliserade kartor. 

Tjäldjupsdimensioneringar tar därmed vanligtvis inte hänsyn till fundamentet och dess 

värmetekniska egenskaper. Värmeledningstalet hos icke frusen betong är normalt högre än 

värmeledningstalet hos icke frusen jord. Tjocka betongkonstruktioner med ett litet eller inget 

överlagrande skikt av jord kan därför medföra en risk att betongen för ned tjälen i 

terrassmaterialet. Tjäldjupet skulle därmed bli djupare under fundamentet än i omkringliggande 

jord. Vid grundläggning av fundament är detta ett fenomen som sällan eller aldrig behandlas. 

Vindkraftföretag i Sverige har dock väckt frågan om detta är ett problem. 

Syftet med studien är att undersöka tjälnedträngningen under vindkraftverk med typiska 

gravitationsfundament i norra Sverige under extrema vinterförhållanden. Huvudfrågan berör 

främst hur de massiva betongfundamenten till vindkraftverk påverkar tjälens nedträngning. 

Frågan utvecklas även vidare genom att undersöka hur ballastmaterialet i betongen påverkar 

dess värmeledningstal och vilken effekt det ger på tjäldjupet. I studien undersöks även vilken 

effekt isolering av fundament har på maximalt tjäldjup. Ett idealiserat gravitationsfundament till 

vindkraftverk har studerats. Tjäldjupet har simulerats i finita elementprogrammet TEMP/W. 

Simulering har utförts i tre typjordar med grundvattennivån antagen på stort djup. 

Klimatbelastning enligt städerna Östersund och Kiruna har använts. Återkomsttiden på 

klimatdata uppgår till vindkraftverkets livstid (25 år) samt under ett längre perspektiv (50 år). 

Två olika isoleringsmetoder har undersökts. Båda metoderna avser isolering med styrencellplast 

med skillnad gällande isoleringens placering. Betongens ballastmaterials effekt på tjäldjupet har 

undersökts genom att variera betongens värmeledningstal. 

Utförda simuleringar visar att tjäldjupet kommer vara större under betongfundamentet än i 

omkringliggande jord i samtliga undersökta fall. Massiva betongfundament till vindkraftverk 

kan därmed påverka tjälens nedträngning så att tjäldjupet blir större mitt under fundamentet. 

Hur mycket fundamentet påverkar tjäldjupet beror dock på omkringliggande jordtyp, simulerad 

köldmängd och betongens värmetekniska egenskaper. Vid mindre köldmängder kunde en större 

differens påvisas mellan tjäldjupet mitt under fundamentet och i omkringliggande jord. 

Simuleringarna visar att maximalt tjäldjup varierar beroende på värmeledningstalet hos 

betongen i fundamentet, varför det måste beaktas vid platsspecifik undersökning. Genom att 

isolera ovanpå fundamentet och inuti fundamentet, i tornets infästning, kan tjäldjupet minskas 

markant. I studiens undersökta fall kommer dock tjäldjupet att återfinnas under fundamentet i 

samtliga fall, trots isolering av fundament. Därför bör alternativ åtgärd användas som 

exempelvis ökat skyddslager eller grundläggningsdjup, eller alternativt placera en värmeplatta 

under vindkraftverksfundamentet.   
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ABSTRACT 

The Swedish Riksdag have set targets that by the year 2020 it should be possible to build wind 

power plants for a power production of 30 TWh. This is a big expansion compared to the 3.5 

TWh that was produced in 2010, and requires planning to reach. More than half of the future 

capacity is planned in cold climate areas. Foundation in cold climate requires that the frozen 

ground aspects needs to be considered. Foundation in cold climate is done by placing the 

gravity base foundation at frost-free depth, usually estimated by simple calculations or 

generalized maps. Thus design of frost depths does normally not include the thermal properties 

of the foundation. The thermal conductivity of unfrozen concrete is usually higher than the 

thermal conductivity of unfrozen soil. Consequently large concrete constructions with little or 

no covering layer of soil may enhance the heat transport from the subsequent soil under the 

foundation. The result is larger frost depths below the foundation compared to the natural 

surrounding soil. During design of concrete foundations this issue is normally not taken into 

account. Wind power companies in Sweden have though brought up the question if this is a 

problem.    

The scope of this study is to investigate frost penetration on wind power turbines with a 

typically gravity base foundation in northern Sweden, during extreme winter conditions. The 

main question regards how large concrete foundations to wind power turbines influence the 

frost depth.  The study incorporates how the aggregates in the concrete affect its thermal 

conductivity and thus the frost depth.  The study also inquires which effect insulating of the 

foundation will have on the maximum frost depth. One idealized gravity base foundation to 

wind power turbines has been investigated in the study. The frost depth has been simulated in 

the finite element program TEMP/W. Simulations have been done in three different soil types 

with ground water level assumed to be at a great depth. Climate data from the two cities in 

northern Sweden, Östersund and Kiruna, have been used. Winters with return periods of the 

design life of the wind turbines (25 years) and in a longer term (50 years) have been used. Two 

different insulation methods have been investigated. Both methods concerns insulation with 

polystyrene. The difference between the methods regards the placement of the insulation. The 

influence of the aggregates in the concrete has been investigated by varying the thermal 

conductivity of the concrete.  

The done analyses show that the frost depth will be greater below the concrete gravity 

foundation compared to the surrounding soil, in all investigated cases. Large concrete 

foundations to wind power turbines can thus influence the frost depth so it becomes deeper 

below the foundation. The influence of the foundation on the frost depth is however dependent 

on the surrounding soil, the design freezing index and the thermal properties of the concrete. At 

smaller freezing indexes a greater difference between the frost depth below the foundation and 

the surrounding soil has been established. The simulations show that the frost depth is varying 

depending on the thermal conductivity of the concrete in the foundation, hence it should be 

considered in site specific investigations. By insulating above the foundation and inside the 

foundation, at the tower attachment, the frost depth could be markedly reduced. In all 
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investigated cases in this study will the frost depth still be greater than the foundation level 

despite insulation of the foundation. Thus is alternative solutions recommended, such as 

increasing the foundation ballast layer or the foundation depth, or alternatively place a heating 

plate below the foundation.     
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1 INLEDNING 

Diskussioner kring klimat- och miljöfrågor har bidragit till att marknaden för förnyelsebar 

energi har växt. Efterfrågan på grönenergi har inneburit att utbyggnaden av förnyelsebara 

energikällor har ökat. Vinden är en förnybar och ren energikälla som inte ger några utsläpp. En 

omvandling av vindens energi till el sker genom att kraft förs över från vindkraftverkens blad 

via en axel och en växellåda till en generator som alstrar el. Vid vindhastigheter mellan 4 och 25 

m/s producerar verken el, men vid svagare eller starkare vind stängs elproduktionen av (Statens 

energimyndighet, 2011). Vindkraftverk kan delas in i de fem beståndsdelarna; maskinhus, rotor, 

torn, fundament och styrsystem. Delarna agerar tillsammans och generar elektrisk energi från 

vindens rörelseenergi. Den tid som verken dimensioneras för varierar men uppgår vanligtvis till 

25 år. Lasten beräknas dock utgående från en extrem vindlastmodell, baserad på 50 år enligt 

internationella standarder för vindkraft. (RES, 2011)  

Riksdagen har satt upp mål att det år 2020 ska vara möjligt att bygga vindkraft för en 

elproduktion på 30 TWh. Jämfört med de 3,5 TWh som vindkraftverken producerade år 2010 är 

det en kraftig utbyggnad som kräver planering. Vid årsskiftet 2010/11 fanns 1639 verk 

installerade i Sverige med en total effekt på 1997 MW. (Statens energimyndighet, 2011a) 

Vindkraft i kallt klimat är en av de viktigaste faktorerna för att kunna nå den planeringsram som 

riksdagen satt upp till år 2020. Över hälften av de områden som vindkraften projekteras för har 

temperaturer understigande -20 ºC i fler än nio dagar varje år eller är i områden där verken kan 

utsättas för signifikant nedisning (Svensk vindkraftförening, 2011). Erfarenhet av att bygga i de 

nordligare klimaten är begränsad och aktörer har väckt frågan hur hänsyn ska tas till det kalla 

klimatet.  

Grundläggning av fundament sker vanligtvis på frostfritt djup. Hur frostfritt djup uppskattas 

varierar beroende på krav ställda av beställaren. Vanligtvis uppskattas tjäldjupet utgående från 

enkla beräkningar eller generella kartor. Dimensionering av tjäldjup tar alltså vanligtvis inte 

hänsyn till fundamentets egenskaper utan endast jordens. Icke frusen betong har ofta högre 

värmeledningsförmåga än icke frusen jord. Tjocka betongkonstruktioner med ett litet eller inget 

överlagrande skikt av jord kan därför medföra en risk att betongen för ned tjälen i 

terrassmaterialet, tjäldjupet blir således djupare än i omkringliggande jord. Vid grundläggning 

av större betongfundament är detta ett fenomen som sällan eller aldrig behandlas. 

Vindkraftsföretag i Sverige har dock väckt frågan om detta är ett problem eller inte.  

Vid grundläggning beaktas tjäldjupet i marken på grund av tre olika fenomen som kan uppstå. 

Dessa tre fenomen är; tjällyftning, hållfasthetsreducering i samband med tjällossning och 

sättningar i samband med tjällossning. Om tjäldjupet återfinns under fundamentet finns därför 

risk att skador uppstår på fundamentet och vindkraftverket, därmed finns även en risk för 

konstruktionens stabilitet. Vindkraftverk utsätter ständigt marken för dynamiska krafter, vilket 

medför ökad risk för stabilitetsproblem i samband med tjällossning.   
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Tidigare studie utförd av Helander (2009) visar att de grundläggningsmetoder som används för 

vindkraftverk kan skapa problem med tjäle i kallare klimat. Studien berörde specifikt frågan om 

det ingjutningsgods som används vid infästning av tornet i fundamentet kan orsaka en 

köldbrygga. Ingjutningsgodset består vanligtvis av en stor mängd stål, placerat i fundamentets 

mitt. Resultatet visade då att köldbryggan kan med vissa grundläggningsmetoder orsaka 

problem i Kiruna med klimatbelastning enligt återkomsttiden 10 år. Vindkraftverk 

dimensioneras ofta för en livstid på 25 år och kan stå upp till 50 år, varför det sannolikt kommer 

att inträffa. Fundamentet kommer därmed under sin livstid även att utsättas för mer extrema 

klimat. Studien utvecklas här vidare genom att undersöka hela fundamentet, inklusive betong. 

För att se om betongen påverkar tjälningsprocessen och resulterar i djupare tjäle under 

fundamentet än omkringliggande jord.  

1.1 Syfte 

Syftet är att undersöka tjälnedträngningen under vindkraftverk med typiskt 

gravitationsfundament i norra Sverige med återkomsttider motsvarande verkets livslängd samt i 

ett längre perspektiv.  

1.2 Frågeställning 

Rapportens huvudfråga berör hur vindkraftverks massiva betongfundament påverkar tjälens 

nedträngning. Frågan utvecklas vidare genom att undersöka hur ballasten i betongen påverkar 

tjäldjupet samt undersöka effekten av olika åtgärder för att undvika tjälrelaterade problem. 

Konkret besvaras följande frågor i rapporten:   

- Hur påverkar massiva betongfundament tjälfrontens nedträngning? 

- Vilka åtgärder kan användas för att undvika problem med tjäle? 

- Vilken effekt har isolering på tjälens nedträngning? 

- Vilken effekt har ingående ballastmaterial i betongen på tjäldjupet? 

1.3 Mål 

Målet med studien är att undersöka huruvida frysning under fundament till vindkraftverk är ett 

problem vid extrema vinterförhållanden och betongens inverkan på problemet. Detta för att vid 

projektering av vindkraftverk veta om problemet bör beaktas och i så fall när. Målet med arbetet 

uppnås genom att besvara de frågor ställda i frågeställningen.  

1.4 Avgränsningar 

Frågeställningen avgränsas enligt följande:  

- Ett idealiserat gravitationsfundament kommer att studeras. 

- Tjälfronten simuleras i tre homogena typjordar med grundvattennivån antagen på stort djup.  

- Tjälsimulering utförs på två platser i norra Sverige – Kiruna och Östersund. 

- Köldmängd med återkomsttid 25 och 50 år används på samtliga platser.  

- Vid detaljerad analys beaktas endast vindkraftverkets dimensionerande livstid, 25 år.  

- Två olika isoleringsmetoders effekt på tjäldjupet undersöks med simulering.  
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1.5 Metodval 

För att skapa en grundläggande förståelse inom området inleds arbetet med en litteraturstudie. 

Avsikten med litteraturstudien är att få en fördjupad kunskap inom studiens samtliga områden. 

För att kunna besvara formulerad frågeställning kommer simulering i programmet TEMP/W 

(GEO-SLOPE International Ltd., 2007) att utföras. Programmet är vanligt använt för denna typ 

av beräkningar och har därför valts att användas. Enligt redovisade avgränsningar kommer 

simulering att utföras med köldmängd enligt återkomsttiden 25 och 50 år, vilket är valt utgående 

från konstruktionens tänkbara livslängd. Platserna som simuleringarna utförs i är valda utifrån 

dess geografiska placering och skillnader i dess köldmängd, samt utifrån att tidigare utförda 

analyser visar risk för frysning i dessa områden. Simulering utförs i tre olika typjordar för att 

undersöka skillnaden i tjäldjup mellan olika jordarter. För att optimera simuleringen i 

programmet TEMP/W kommer liknande arbeten där simulering av tjälfront har utförts att 

studeras.      

1.6 Disposition 

Rapporten inleds med en litteraturstudie där en övergripande bakgrund om vindkraftverk ges, 

tjälprocessen och problematiken kring tjäle beskrivs, olika metoder för beräkning av tjäldjup 

förklaras samt att begrepp definieras. Litteraturstudien efterföljs av kapitlet modellering. Här 

presenteras vilka simuleringar som utförs, metodik använd vid uppbyggnad av 

simuleringsmodeller skapade i TEMP/W och använd metodik för analys av resultat. Resultatet 

sammanställs och redovisas i efterföljande kapitel. Avslutande del i rapporten innefattar 

diskussion kring resultat samt slutsatser dragna utifrån resultatet. Här besvaras rapportens 

frågeställning.   
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2 LITTERATURSTUDIE 

2.1 Vindkraftverk 

Vindkraft fångar upp vindens rörelseenergi och omvandlar den till andra energiformer såsom 

mekaniskt arbete i vattenpumpar och väderkvarnar eller el i moderna vindkraftverk. Luften sätts 

ständigt i rörelse på grund av naturliga temperatur- och tryckskillnader som skapas genom 

solinstrålningen mot jordklotet. Vindkraft är därför en ren energikälla. (Wizelius, 2002)   

År 2010 producerade vindkraften i Sverige 3,5 TWh vilket är en ökning motsvarande 40 % 

jämfört med föregående år. Sedan 2003 har produktionen av vindkraft blivit mer än fem gånger 

så stor, vilket är ett tydligt tecken på vindkraftens utveckling under de senaste åren. År 2009 

stod vindkraften för 1,9 % av den totala nettoproduktionen av el i Sverige. Vattenkraft och 

kärnkraft utgör den största elproduktionen i Sverige och motsvarande 48,8 respektive 37,4 % av 

totala elproduktionen år 2009. (Statens energimyndighet, 2011) Riksdagen har satt upp mål att 

det år 2020 ska vara möjligt att bygga vindkraft för en elproduktion på 30 TWh. Jämfört med 

den elproduktion som vindkraften har idag är det en kraftig utbyggnad som kräver planering. 

Vid årsskiftet 2010/11 fanns 1639 verk installerade i Sverige med en total effekt på 1997 MW 

(Statens energimyndighet, 2011a). 

2.1.1 Historia 

Att använda vinden som arbetskraft är något som människan länge utnyttjat. Exakt när det 

påbörjades är dock okänt men någon typ av väderkvarn har påvisats funnits för redan 3000 år 

sedan i Kina och Japan. Den första väderkvarnen som är historiskt väldokumenterad är från år 

947 e.Kr. och återfanns i Persien nära gränsen till Afghanistan. Väderkvarnar började byggas i 

Europa mot slutet av 1100-talet i områden vid medelhavet samt i norra Frankrike. Det speciella 

med dessa kvarnar är att vinden fångas upp av en segelduk vilket gör det möjligt att ställa in 

rotorn i rätt riktning. Väderkvarnar av detta slag från denna tid används fortfarande på Kreta. 

Väderkvarnens utveckling fortsatte under 1200-talet och blev snart en av de viktigaste 

energikällorna. Som mest fanns det ungefär en halv miljon väderkvarnar i Europa och ungefär 

lika många väderkvarnar ska även funnits i Kina i slutet på 1800-talet. Att använda vind som 

energikälla började då avta på grund av att ångkraften och oljan infördes på marknaden. I figur 

2-1 visas exempel på väderkvarnens utseende i Sverige. Under 1800-talets slut tog dock 

vindkraften fart igen och då började vindkraftverk utvecklas mer vetenskapligt och på 1920-talet 

fanns flera hundra vindkraftverk i Danmark. I Sverige kom diskussionen om vindkraft först 

igång på allvar under 1970-talet i samband med oljekrisen och fortsatte under 1980-talet inför 

och efter omröstning om kärnkraft. Vattenfall började år 1982 sin vindkraftverkssatsning på 

Gotland och Sydkraft påbörjade sin satsning i Skåne. (Wizelius, 2002)   
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Figur 2-1 Väderkvarn stående i Trelleborg, byggd någon gång mellan 1700- och 1800-talet. (Trelleborgs kommun, 

2011)  

2.1.2 Beståndsdelar 

Vindkraftverk kan delas in i de fem beståndsdelarna; maskinhus, rotor, torn, fundament och 

styrsystem, figur 2-2. Delarna agerar tillsammans och generar elektrisk energi från vindens 

rörelse energi. Avsnittet omfattar kortfattade beskrivningar om de fem olika beståndsdelarna för 

att övergripande förklara vindkraftverkens uppbyggnad.  

 

Figur 2-2 Schematisk bild över vindkraftverkets olika delar. (Wizelius, 2002)   

Maskinhus 

Högst upp på tornet finns maskinhuset monterat. Maskinhuset består vanligtvis av en 

maskinbädd med följande komponenter påmonterade; en huvudaxel med tillhörande lager, en 

generator och en girmotor som vrider hela maskinhuset i rätt vindriktning. Komponenter 
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tillhörande maskinhuset, förutom dessa kan variera beroende på konstruktion och fabrikat. 

Ovanpå maskinhusets tak mäts vindhastighet och vindens riktning. Vid förändrad vindriktning 

under längre tid sänds signaler till verkets girmotorer att vrida verket i dess vindriktning. 

Girmotorerna är kopplade med kugghjul till en vridkrans i tornet. (Wizelius, 2002)    

Generatorns storlek varierar beroende på vindkraftverkens storlek och den maximala effekt som 

verket klarar av.  Vanligt är att två olika typer av generatorer används, en större för kraftig vind 

och en mindre för mildare förhållanden. Växellådan i maskinhuset har till uppgift att öka 

varvtalet från rotorn så att varvtalet passar generatorn. På större vindkraftverk ligger varvtalet på 

huvudaxeln på ungefär 20-30 varv per minut som sedan växlas upp till 1000-1500 varv per 

minut, beroende på generatortyp. (Wizelius, 2002)   

Bromsystemen till vindkraftverk är en viktig del. Vindkraftverkens bromssystem består av två 

stycken oberoende system, en aerodynamisk broms och en mekanisk broms. Aerodynamisk 

broms innebär att bladen eller bladspetsarna vrids så att en luftbroms skapas. Den mekaniska 

bromsen ska kunna bromsa rotorn om det aerodynamiska bromssystemet slutat fungera. Det 

mekaniska bromssystemet är en bromsskiva som placeras på huvudaxeln eller på den axel som 

går mellan växellådan och generator. (Wizelius, 2002)   

Torn 

Det vanligaste fabrikatet för torn till vindkraftverk kallas koniska rörtorn. Tornet är då av stål 

och är ofta lackerade i vitt eller grått med en bas något bredare än toppen. I verk med höjder upp 

emot 40 m består tornen av sektioner vilka monteras ihop på plats av transporttekniska skäl. 

Betongtorn är ett alternativ till koniska rörtorn. Det är smalare och till skillnad från rörtornen 

sitter stegen på utsidan och styrsystemet är installerat på utsidan om tornet i ett speciellt 

kontrollrum. I rörtronen är kontrollrummet inrymt inuti tornet. (Wizelius, 2002)   

Rotor 

Vindtrycket mot rotorbladen tvingar vinden och rotorbladet åt motsatta håll vilket startar en 

rotation hos bladen. När vinden träffar rotorbladen skapas alltså en lyftkraft som får bladen att 

rotera. De vindkraftverk som idag är vanligast på marknaden använder två eller tre rotorblad 

men verk med endast ett blad förekommer. (Wizelius, 2002)   

Styrsystem 

I vindkraftverken finns ett datoriserat styrsystem vilket möjliggör kontroll av verkets 

produktion, driftavbrott och annan driftuppföljning. Styrsystemet får ständigt information om 

vindriktning och vindhastighet med konstant förändring. För optimal produktion bör ej 

vindkraftverket ständigt anpassa sig efter de förändrade vindförhållandena på grund av risken 

för utslitning av verkets girmotor. Systemet är därför programmerat på ett sådant vis att 

girmotorn får signaler om att vridning ska ske först när förändringen anses varaktig. Vid vilken 

tid som anses varaktig varierar mellan olika verk. (Wizelius, 2002) 

Fundament  

Vid grundläggning av vindkraftverk på land är följande två metoder vanligt förekommande:  

- Gravitationsfundament.  

- Bergförankrade fundament.  

Gravitationsfundament grundläggs normalt 2-3 m under markytan och är rektangulära, cirkulära 

eller oktagonala i formen, figur 2-3. Fundamentets dimension varierar beroende på verkets 
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storlek, tyngd, höjd och markens beskaffenhet. Kvadratiska fundament har normalt en 7-12 m 

lång sida, varierande beroende på platsspecifika förhållanden. Fundamentet består vanligtvis av 

armerad betong och grundläggs på en plan yta oftast täckt med ett skyddslager. Mitt i 

fundamentet just ovanför marknivån formas en pelare där infästning till verkets torn sker. Denna 

pelare består vanligtvis av stora mängder stål. Gravitationsfundamentens funktion är generellt 

att överföra verkets last till underliggande mark. Fundamentet ska även agera som motvikt till 

de resulterande krafterna från verket samt agera som ett stöd till konstruktionen och dess system 

genom att bära upp verkets tyngd och dynamiska krafter. (Wizelius 2002; RES, 2010) 

Om vindkraftverk installeras på berg är bergförankrade fundament ett alternativ till 

gravitationsfundament. Fundamentet förankras då med bultar vilka vanligtvis fästs i berget med 

expanderande betong. För att uppnå stabilitet med bergförankrade fundament krävs berg av hög 

kvalitet och hållfasthet. Grundläggningsdjupet för bergförankrade fundament är normalt 2 m 

men förhoppningar finns om att konstruktionen kan optimeras till grundläggningsdjupet 1-1,5 m 

i framtiden. (RES, 2010) 

 
Figur 2-3 Armering av gravitationsfundament.(RES,2010) 

2.2 Tjäle 

Tre viktiga fenomen är associerade med tjälning av jord; tjällyftning, sättningar i samband med 

tjällossning och hållfasthetsreducering i samband med tjällossning. Tjällyftning i mark kan 

medföra att konstruktioner lyfts från dess ursprungliga plats. Vid tjällossning uppstår sättningar 

i samband med att det vatten som skapade tjällyftningen smälter vilket minskar markens volym. 

Under snabb tjällossning kan ett överskott av vatten uppstå i jorden vilket resulterar i en 

reducerad hållfasthet i jorden. (Eranti och Lee, 1986) 

Jord är vanligtvis ett trefassystem innehållande fast substans, porvatten och porgas.  Under 

frysningsprocessen omvandlas systemet och består av fyra faser eftersom viss mängd av 

porvattnet omvandlas till is. Komponenterna i en frusen respektive ofrusen jord redovisas i figur 

2-4.  



  Litteraturstudie 

- 9 - 

 
Figur 2-4 Fasdiagram för ofrusen respektive frusen jord, efter Andersland och Ladanyi (1994). 

2.2.1 Tjällyftning 

Tjällyftning är ett resultat av att is segregerar under tjälningsprocessen vilket medför att 

varvande band av is och jord uppstår i marken. För att tjällyftning ska uppstå i jord krävs att 

samtliga tillstånd i figur 2-5 råder (Eranti och Lee, 1986).  

 
Figur 2-5 Tre tillstånd som måste agera tillsammans för att tjällyftning ska uppstå i marken.  

Enligt Knutsson (1981) orsakas tjällyftning av de två processerna: 

1. Frysning av existerande porvatten då nollisotermen tränger in. 

2. Ackumulering av islinser. Uppstående på grund av att den termiska gradienten i jorden 

kapillärt suger vatten till frysfronten från den ofrusna jorden. Processen innebär att ett 

överskott av vatten finns i jorden under vintern.  

När vatten fryser till is sker en volymexpansion på ungefär 9 %. Den första processen blir på 

grund av detta näst intill är försumbar till den totala tjällyftningen. I jordar uppbyggda av grövre 

fraktioner uteblir således tjällyftningen både på grund av dess låga vatteninnehåll samt att 

vattnet pressas ur jorden i samma utsträckning som is uppstår vid tjälfronten. Islinserna är 

orienterade parallellt till den yta som utsätts för negativ temperatur vilket vanligtvis är parallellt 
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med markytan, figur 2-6. Tjockleken på islinserna beror av ett flertal faktorer såsom 

vattentillgång, permeabilitet, jordart, termisk gradient etcetera. (Knutsson, 1981)  

 
Figur 2-6 Illustration av islins i siltig jordprofil.(Edeskär, 2011)  

En finkornig jord under frysning kan delas in i de fyra olika zonerna; frusen jord, aktiv islins, 

delvis frusen jord på engelska kallad ”frozen fringe” och underliggande icke frusen jord, figur 

2-7. I zonen bestående av delvis frusen jord förhindras flödet av vatten på grund av att porerna 

till viss del är fyllda med is. Jorden kommer att expandera när isens tryck är större än 

ovanliggande tryck och trycket som krävs för att jordskelett i den delvis frusna jorden ska 

separera. Expanderingen resulterar i att jordskelettet separerar och en ny islins skapas. 

(Andersland och Ladanyi, 1994) 

 
Figur 2-7 Schematisk bild över en jordprofil vid frysning, efter Andersland och Ladanyi (1994). 

Den segregerade isen uppstår som nämnt av att vatten transporteras från de varmare regionerna i 

jorden till de med kallare temperaturer. Orsaken till vattentransporten är inte helt klarlagd men 

säkert är att den ej enbart kan förklaras med jordens kapillaritet. Jordens fysikaliska och 

kemiska egenskaper spelar en central roll i sambandet. Detta gäller särskilt vattnets bindning till 

partikelytorna. Det fria porvattnet som återfinns i jordens större porer är det som först fryser då 

tjälningsprocessen påbörjas medan det porvatten som är starkt bundet till partiklarna till en 
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början förblir ofruset. Vid temperaturer under 0 ºC uppstår en jämvikt mellan vatten i form av is 

och vatten som fortfarande är ofruset (bundet vatten). Vattenkvoten ofruset vatten minskar 

därmed i jorden vilket medför att den fria energin i resterande porvatten sjunker. I det bundna 

vattnet uppkommer i dessa förhållanden ett undertryck som utgör den drivande kraften för 

vattentransporten från ofrusna delar av jorden in i de delar som är delvis frusna. När jorden 

fryser uppstår därför en energidifferens mellan olika partier med varierande temperatur och på 

grund av den energibalans som naturligt eftersträvas kommer ofruset vattnet att transporteras 

från de varmare till de kallare partierna då energinivån är lägre där. (Knutsson, 1981) 

Om jorden fryser långsamt kommer temperaturprofilen bevaras i den delvis frusna zonen och 

den icke frusna zonen. Detta medför att vattnet enklare kan transporteras till frysfronten och 

större islinser uppstår. I omvända förhållanden under intensiv frysning där tjälfronten snabbt 

accelererar in i jorden kommer temperaturen och permeabiliteten i den delvis frusna zonen 

snabbt minska. Vattentransporten till frysfronten kommer därför bli mindre vilket resulterar i 

mindre islinser. Fenomenet medför att tunna islinser uppstår nära markytan, där marken fryser 

snabbare. På större djup, där temperaturgradienten är liten bildas istället större islinser. 

(Andersland och Ladanyi, 1994) 

Tjällyftningsfenomenet skapar stora krafter som fundament grundlagda i tjälfarlig jord kan bli 

utsatta för. Krafterna delas vanligtvis in i vertikala och horisontala krafter. Vertikala krafter är 

de vinkelräta mot frysfronten, agerande vertikalt på ett gravitationsfundament enligt figur 2-8. 

När grundläggningsdjupet är nedanför maximalt tjäldjup utsätts fundamentet ej för några 

krafter. Om inte vald grundläggningsmetod lokalt accelererar tjäldjupet, så att det blir djupare 

under fundamentet än i omkringliggande jord. (Phukan, 1993) Tjällyftningskraftens storlek ökar 

i enlighet med att tjäldjupet ökar och kraftens exakta storlek är svår att uppskatta på grund av de 

flertal variabler involverade (Andersland och Ladanyi, 1994). Kraftens storlek är dock beroende 

av fundamentets förmåga att förflyttas och deformeras. Konstruktioner med små möjligheter att 

förflyttas och deformeras utsätts för större krafter i jämförelse med flexibla konstruktioner. 

Detta resulterar i att tjällyftningens maximala kraft är den kraft som krävs för att förhindra 

tjällyftning. Kraften som krävs ökar med minskad temperatur. I praktiken vid grundläggning av 

fundament är det ej realistiskt att förhindra frysning genom att åstadkomma portryck i den 

storlek som krävs. (Knutsson, 1981) 

 
Figur 2-8 Illustration av vertikalkrafter agerande på fundament med anledning av tjäle, efter Phukan (1993).  

Konstruktioner som utsätts för tjällyftning riskerar att ej återvända till dess ursprungliga plats. 

Detta eftersom underliggande porer fylls med jord eller stenar under upptiningsprocessen. Efter 

flera återkommande perioder med tjällyftning kan den kumulativa effekten resultera i en 

permanent ojämn förflyttning av fundamentet och konstruktionen. Problem med ojämn 

tjällyftning kan uppstå om den tjälfarliga jorden innehåller större stenar, som till exempel morän 

rik på silt. Stenarna kommer under tjällyftningsprocessen att lyftas uppåt tillsammans med den 
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tjällyftande marken. Detta sker när stenens egenvikt och sammanhållningen mellan stenen och 

omkringliggande icke frusen jord är mindre än den lyftande kraften. Under stenen uppstår ett 

tomrum då stenen successivt lyfts uppåt. På grund av vattentransporten i jorden kommer 

tomrummet tillslut att fyllas med vatten. När jorden senare på våren börjar tina kommer isen 

under stenen tina fortare än omgivande mark på grund av att stenen har högre värmeledningstal 

än omkringliggande jord. Stenen kommer därmed ligga kvar i sitt förhöjda läge undertiden som 

vatten och mindre jordpartiklar kommer falla ned i utrymmet på grund av gravitation. Stenen 

kommer när omkringliggande jord tinar falla ner men dock inta ett högre läge än före 

tjällyftning av marken skett. (Viklander, 1998)     

2.2.2 Tjällossning 

Sättningar i samband med tjällossning 

När mark utsatt för tjällyftning tinar uppstår sättningar. Fasförändringen och flödet av vatten i 

samband med upptining skapar töjning och volymförändring av jordskelettet, resulterande i en 

tjällossningssättning åskådliggjord i figur 2-9. Den totala sättningen genereras från tre olika 

fenomen; fasomvandling, sättningar uppkomna från jordens egenvikt och sättningar uppkomna 

från belastning (Andersland och Ladanyi, 1994). Sättningar som uppstår på grund av tjäle är 

svåra att uppskatta och dess storlek beror på ett flertal faktorer. Enligt Phukan (1985) är de 

viktigaste faktorerna: 

- Jordtyp 

- Mängd is i jorden 

- Densitet 

- Porvattenövertryck 

- Jordens kompressionsegenskaper 

 
Figur 2-9 Sättningsprocess vid tjällossning, efter Phukan (1985). 

Hållfasthetsreducering i samband med tjällossning 

I frusen mark återfinns is runt individuella jordpartiklar, i mindre islinser samt i stora 

inneslutningar av is. Vid tjällossning kan ett överskott av vatten i jorden uppstå som 

jordskelettet inte kan ta upp och adsorbera. Överskottet uppkommer på grund av att vattnet som 

lagrats i den frusna marken smälter. Porövertryck uppkommer därför i finkorniga jordar med låg 

permeabilitet tills dränering är slutförd. Det stigande portrycket innebär en minskande 

effektivspänning vilket resulterar i jordar med lägre hållfasthet efter upptining än före. 
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Porövertrycket i jorden reducerar dess stabilitet, bärförmåga och skjuvhållfasthet. För många 

konstruktioner och vägar är denna period den mest kritiska då konstruktionens stabilitet blir 

osäker. Under tjällossning förhindras dränering av underliggande frusen jord vilket är ett 

problem speciellt i permafrostområden. Om marken tinar hastigt kan den frusna jorden 

förvandlas till finpartiklar i suspension. Marken är i detta tillstånd ostabil att ta emot större 

laster. (Andersland och Ladanyi, 1994) Om tjällossning av tjälfarlig jord sker under flera 

återkommande perioder innebär den ständiga förvandlingen av jorden till finpartiklar i 

suspension att material av finare fraktioner kan vandra uppåt till ballast- och 

dräneringsmaterialet under fundamentet. Resultatet blir att materiallagret under fundamentet får 

förändrande egenskaper avseende dess dränerande förmåga och hållfasthet. Fenomenet uppstår 

främst i jordar utsatta för tryck. (Edeskär, 2011)  

2.3 Klassificering av tjälfarlig jord 

Vid grundläggning i kallt klimat måste hänsyn tas till vilken jord som grundläggning sker i. 

Olika jordar har olika egenskaper som agerar olika i samband med tjäle. Klassificering av jordar 

efter dess tjälfarlighet sker efter deras tjällyftnings och tjällossnings egenskaper där båda 

fenomenen kan orsaka skada på konstruktioner. Olika jordar reagerar olika på fenomenen och 

viktigt att förstå är att tjällyftning inte alltid efterföljs av reducerad hållfasthet i marken under 

tjällossning. I vissa leror skapas segregerad is men ingen eller liten lyftning uppstår. 

(Andersland och Ladanyi, 1994) 

De tjälfarligaste jordarna består av partiklar så små att de enkelt kan stötas bort av växande 

islinser samtidigt som den hydrauliska permeabiliteten är tillräckligt hög för att bibehålla 

ständig tillförsel av vatten från närliggande vattenkälla. Beskrivningen passar bäst in på jordar 

bestående av partiklar i siltstorlek och silt klassas därför vanligtvis som den tjälfarligaste 

jordarten. Jordar bestående av grusfraktioner är ej tjälfarliga på grund av dess stora 

partikelstorlek. Lera som är uppbyggd av fraktioner så pass små att de lätt kan stötas bort vid 

isbildning klassas vanligtvis ändå inte som mycket tjälfarlig på grund av dess väldigt låga 

hydrauliska permeabiliteten. När vattenflödet i jorden begränsas kommer balansen mellan 

avlägsnat värme och inflödet av vatten påverkas drastiskt. Resultatet av obalansen blir att 

frysfronten snabbare kan tränga ned i lera och endast tunnare islinser bildas jorden. (Phukan, 

1993)  

För närvarande finns inget internationellt vedertaget kriterium för att klassificering av tjälfarlig 

jord, de vanligaste kriterierna är dock i huvudsak baserade på kornstorlek (Johnston, 1981). 

Många kriterier baseras på jordens kornstorleksfördelning för att vidare kompletteras med 

kapillaritetstest och frystest om utförligare undersökningar krävs eller eftersträvas. 

Sex stycken olika grundläggande kategorier av laboratorietest har enligt Viklander (1995) 

identifierats för klassificering av tjälfarligt material. Testen inkluderar:  

- Kornstorlek och jordklassificering 

- Tjällossning 

- Tjällyftning 

- Porstorlek 

- Samspel mellan vatten och jord 

- Frysning utan tjällyftning och reducerad hållfasthet vid tjällossning 
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Vid klassificering av tjälfarligt material är det endast de tre översta som ofta används som 

grundläggande krav. (Viklander, 1995)  

2.3.1 Klassificering i olika länder 

I studie utförd av Chamberlain et al. (1984) där ett flertal olika länders metoder för att 

klassificera tjälfarligt material undersöks dras slutsatsen att nästan lika många metoder existerar 

som länder undersökningen innefattar. Enligt Chamberlain et al. (1984) är anledningen till att 

inte en generell metod existerar följande: 

- Kriterierna är framtagna utifrån regionala problem som inte är vanliga för alla områden och 

länder. 

- Kriterierna återfinns inte enkelt av andra regioner och länder. 

- Brist finns angående kommunikation om tjälfarlighetsklassificering. Erfarenheter sprids 

därför inte vidare. 

 

I tabell 2-1 ses ett exempel på hur olika länder använder olika parametrar vid klassificering av 

tjälfarligt material. Kornstorleksfördelningen beaktas av samtliga länder men skillnader finns 

rörande accepterad viktprocent och använda siktstorlekar. Skillnader finns även angående de 

antal klasser för tjälfarlighet som jorden delas in i samt om jorden klassificeras med avseende på 

dess tjällyftande egenskaper eller dess hållfasthetsreducering i samband med tjällossning. 

Skillnaderna som finns mellan metoderna kan medföra att samma jord klassificeras olika 

beroende på i vilket land klassificeringen utförs. Nedan presenteras metod vanligtvis använd i 

Sverige för klassificering av tjälfarligt material.   

Tabell 2-1 Faktorer som beaktas i olika länder vid tjälfarlighetsklassificering.  

Land Kornstorleksfördelning Kapillaritet CBR Frystest 

Sverige x     

Norge x  x  

Finland x x   

USA  x   x 

 

Klassificering av tjälfarlig jord i Sverige 

I Sverige delas jorden i fyra olika klasser vid klassificering av tjälfarlighet, både enligt 

Trafikverket och AMA anläggning 10 (Vägverket, 2009; Svensk byggtjänst, 2011). Indelningen 

baseras på det klassificeringssystem som definierar olika jordarter vilket endast är baserat på 

kornstorleksfördelningen. Tabell 2-2 visar hur berg och jord benämns i Sverige enligt AMA 

anläggning 10 tillsammans med de olika tjälfarlighetsklasserna. Kvoten x/y som anges visar 

förhållandet mellan den mängd som passerar siktstorleken x mm och den totala mängden som 

passerat sikten y mm (Svensk byggtjänst, 2011). 

Tjälfarlighetsklassificeringen i Sverige är således indelad i fyra olika klasser där högre klass 

indikerar ett mer tjälfarligtmaterial. Klass ett är en ”icke tjällyftande jord” vilket innebär ingen 

eller försumbar mängd tjällyftning och klass fyra är en ”mycket tjällyftande jord” där stor 

tjällyftning förväntas. De olika definitionerna på tjälfarligtmaterial i Sverige redovisas i tabell 

2-3. (Svensk byggtjänst, 2011) 
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Tabell 2-2 Klassificering av berg och jord enligt AMA anläggning 10 inkluderande tjälfarlighetsklasser. Tabellen har 

förenklats genom att de olika bergarter som avser bergtyp 1, 2 och 3 inte har redovisats i tabellen då det ej berör 

tjälfarlighet. 

Material-

typ 

Bergtyp Kulkvar-

nsvärde 

Halten av  (vikt-%) x/y Exempel på 

jordarter 

Tjälfarli-

ghetsklass 

Finjord 

0,063/63 

mm 

Ler    

0,002/0,063 

mm 

Organisk 

jord 

%/63 mm 

1 Bergtyp 1                ≤18       <10   ≤ 2 Avser olika 

typer av 

bergarter 

1 

  Bergtyp 2 19-30       <10   ≤ 2 Avser olika 

typer av 

bergarter 

 

2 Block- och 

stenjordarter. 

Grovkorniga 

jordarter 

  ≤15   ≤ 2 Block, Sten, 

Grus, Sand, 

Sandigt grus, 

grusig sand, 

grusmorän, 

Sandmorän 

1 

3A Bergtyp 3 >30 ≤30   ≤ 2 Avser olika 

typer av 

bergarter 

2 

3B Blandkorniga 

jordarter 

  16-30   ≤ 2 Siltig sand, 

Siltigt grus, 

Siltig 

sandmorän, 

Siltig 

grusmorän 

2 

4A Blandkorniga 

jordarter 

  31-40   ≤ 2 Siltig jord, 

Siltig morän 

3 

4B Finkorniga 

jordarter 

  >40 >40 ≤ 2 Lera, 

Lermorän 

3 

5A Fin korniga 

jordarter 

  >40 ≤ 40 ≤ 2 Silt, Lerig silt, 

Siltig lera, 

Siltmorän 

4 

5B Mineraljorda-

rter 

       3-6 Gyttjig lera, 

Dyig silt 

4 

6A Organiska 

mineraliska 

jordarter 

       7-20 Lerig gyttja, 

siltig dy, 

Sandig 

mulljord 

3 

6B Organiska 

jordarter 

      >20   1 

7 Andra material. Enligt särskild utredning. Rest-

produkter, 

återvunna 

material mm. 
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Tabell 2-3 Beskrivning av de fyra tjälfarlighetsklasserna i Sverige. (Svensk byggtjänst, 2011) 

Tjälfarlig-

hetsklass 

Beskrivning Exempel 

på 

jordarter 

1 Icke tjällyftande jordarter 
Gr, Sa, 

saGr, 

grSa, 

GrMn, 

SaMn, T 

Dessa kännetecknas av att tjällyftningen 

under tjälningsprocessen i regel är 

obetydlig. Klassen omfattar materialtyp 2 

samt organiska jordarter med organisk 

halt > 20 vikt- %. 

2 Något tjällyftande jordarter 
siSa, 

siGr, 

siSaMn, 

siGrMn 

Dessa kännetecknas av att tjällyftningen 

under tjälningsprocessen är liten. Klassen 

omfattar jordmaterial med finjordshalt ≤ 30 

vikt-%. 

3 Måttligt tjällyftande jordarter 

Cl, 

ClMn, 

siMn, siS 

Dessa kännetecknas av att tjällyftningen 

under tjälningsprocessen är måttlig. Klassen 

omfattar finkorniga jordar med lerhalt > 40 

vikt-% och blankorniga jordare med 

finjordshalt > 30 vikt-%. 

4 Mycket tjällyftande jordarter 

Si, clSi, 

siCl, 

SiMn 

Dessa kännetecknas av att tjällyftningen 

under tjälningsprocessen är stor. Klassen 

omfattar finkorniga jordarter med lerhalt ≤ 

40 vikt-%. 

2.4 Åtgärdsmetoder vid tjälproblem 

För att problem med tjäle ska vara ett faktum krävs närvarande av tjälfarlig jord, 

marktemperatur under 0 °C och tillgänglighet av vatten, se figur 2-5. För att kunna åtgärda 

problem i anslutning till tjäle krävs därför att en av dessa faktorer förhindras. Flera olika 

lösningar finns för att åtgärda tjälrelaterade problem, de tre vanligaste är: 

- Materialutskiftning till icke tjälfarligt material. 

- Dränering av vatten från frysfronten. 

- Isolering för att minska värmeflödet. 

2.4.1 Materialutskiftning 

En vanlig använd metod för att undvika problem i samband med tjäle är att antingen avlägsna 

det tjälfarliga materialet eller att ersätta det med icke tjälfarligt material. Genom att ersätta 

tjälfarligt material med icke tjälfarligt material kan en ökning av tjäldjupet uppstå men 

problematiken kring tjälen försvinner. Detta eftersom tjälen inte kommer i kontakt med det 

tjälfarliga materialet. Ingen tjällyftning uppstår därför på grund av brist på vatten transport samt 

att dränering under tjällossning sker utan problem vilket utesluter problematiken kring 

reducerad hållfasthet. Platsspecifika förhållanden avgör om grundläggningsdjupet kan ökas eller 

om befintligt tjälfarligt material kan ersätts med material av grövre fraktioner. Faktorer som 

påverkar detta är bland annat konstruktionens utseende, grundläggningsmetod, budget och 

tidplan. Olika material kan användas vid utskiftning där den vanligaste är någon typ av 

dräneringsgrus med varierande fraktioner beroende på funktionalitet och pris. 
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2.4.2 Dränering 

Problem med tjäle minskar då jorden dräneras eftersom tillförseln av vatten till frysfronten 

reduceras. Dräneringssystemet kombineras generellt med ett grundläggande ballast lager. 

Genom att skapa ett lager bestående av grövre fraktioner och således högre permeabilitet ökar 

dräneringskapaciteten i marken som därigenom möjliggör dränering under tjällossning. På detta 

sätt är dräneringsåtgärden inkluderad då utskiftning med icke tjälfarligt material väljs som 

åtgärdsmetod. (Edeskär, 2011) 

2.4.3 Isolering 

När konstruktioner som ej är uppvärmda ska skyddas mot tjäle krävs att existerande värme som 

lagrats i jorden under sommaren bevaras. Isolering hindrar tjäle att tränga ner i marken genom 

att den förhindrar jordens värme att spridas uppåt. Egenskaper som är viktiga att beakta vid val 

av markisolering är enligt Andersland och Ladanyi (1994): 

- Värmeledningsförmåga.  

- Livslängden hos isoleringen.  

- Isoleringens förmåga att ta upp vatten. 

- Förmåga hos isoleringen att bära last.  

Vid isolering av mark kan ett flertal olika material användas, de vanligaste enligt Edeskär 

(2011) är listade i tabell 2-4. Vid isolering av vindkraftverk placeras isoleringen vanligtvis ovan 

fundamentet. Detta för att skydda isolering från last uppkommen från vindkraftverkets tyngd 

och verkets dynamiska last. Genom att placera isoleringen ovanför fundamentet påverkas 

därmed inte isoleringens värmetekniska egenskaper av kompression. Isolering kan även placeras 

inuti fundamentet, vid tornets infästning för att förhindra tjälning mitt under fundamentet. Valet 

av lämpligt isoleringsmaterial baseras inte alltid på dess förmåga att bevara värmen utan på 

övriga rådande förhållanden som styr projektet såsom hantering, transportförhållanden, rådande 

vattenförhållanden etcetera.  

Tabell 2-4 Beskrivning av olika isoleringsmaterials egenskaper. (Edeskär, 2011) 

Namn 
Värmeledningstal 

(W/m K) 

Densitet 

(kg/m
3
) 

Beskrivning av materialet 

Aggregat av lättklinker  0,18 280 Storlek på aggregat 0-32 mm 

Extruderad polystyren (XPS) 0,04 50 Block 

Expanderad polystyren (EPS) 0,04 40 Block 

Skumglas 0,155 180-250 Aggregat 

Isolering med styrencellplast kan delas in i expanderad respektive extruderad 

polystyrencellplast, beroende på dess tillverkningsprocess. Extruderad polystyren (XPS) har hög 

styrka och lång livslängd. XPS är det material som har bäst motståndskraft mot fukt vilket 

möjliggör grundläggning under grundvattennivån, även under ett längre tidsperspektiv. 

Expanderad polystyren (EPS) används vanligen som lättfyllnadsmaterial vid byggnation av 

vägar och järnvägar. Vid grundläggning av vindkraftverk placeras blocken av polystyren ovanpå 

betongfundamenten för att sedan täckas med jord. Värmeledningsförmågan hos styrencellplast 

är beroende av densiteten där ökad densitet ger minskat värmeledningstal. EPS har en densitet 

varierande mellan ungefär 10-40 kg/m
3
 med ett värmeledningstal varierande mellan 0,044-

0,031W/m K. (Edeskär, 2011) 

Aggregat av lättklinker är vanligt använt både vid isolering mot tjäle samt som 

lättfyllnadsmaterial. Materialet är vanligt använt i vägbyggnationer men även i andra 
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konstruktioner är materialet beprövat. Lättklinker är pellets bestående av torkad lera eller 

cementerad lerpellets i block och bör för bästa resultat användas ovanför grundvattennivån 

(Edeskär, 2011). Lättklinker har ett högt värmeledningstal i jämförelse med polystyren och 

ligger vanligtvis mellan 0,12-0,17 W/m K beroende på materialets fuktkvot (Weber, 2010). 

Densiteten hos lättklinker är relativt hög i jämförelse med andra nämnda isoleringsmaterial.  

Skumglas är ett isolerande material tillverkat av återvunna och förädlade glasrester. Materialets 

lätta vikt gör att det även med fördel används som lättfyllnadsmaterial. Precis som andra 

material används skumglas vanligtvis i vägkonstruktioner på grund av dess lätta vikt och goda 

dränerade egenskaper (Hasopor, 2011). Skumglas är ömtåligt och krossas lätt och används med 

fördel ovanför grundvattenytan (Edeskär, 2011).  

2.5 Klimatbelastning 

2.5.1 Klimatzoner 

För att skapa en bild över olika klimat förekommande i världen har elva stycken klimatzoner 

tagits fram. Indelningen är den mest kända och följer Köppens system. Klimatzonerna beaktar 

främst parametrarna nederbörd och temperatur samt rådande vegetationsförhållanden. Enligt 

systemet tillhör de södra delarna av Sveriges kustland den varmtempererade zonen. Större delen 

av landet tillhör dock den kalltempererade klimatzonen som täcker större delen av landet in i 

den polara klimatzonen uppe på kalfjället. Sverige tillhör därmed tre av dessa elva klimatzoner. 

(SMHI, 2009)  

Sveriges klimat kan dock anses mer varierande än denna indelning vid analys av tjäldjup på 

olika platser i landet. Klimatbelastningen i Kiruna skiljer sig stort i jämförelse med den i Skåne. 

Därför brukar indelningen av Sverige i olika klimatzoner vanligtvis se mer detaljerad ut, med en 

indelning i mellan fem till sex zoner varierande mellan olika typer av indelningar. Att 

klimatbelastningen i Sverige varierar mellan dess norra och södra regioner kan enkelt ses i den 

karta som illustreras i figur 2-10. Kartan redovisar årsmedeltemperaturer i Sverige baserat på 

data från perioden 1961-1990.  
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Figur 2-10 Temperaturkarta över Sverige illustrerande årsmedeltemperaturen under normalperioden 1961-1990. 

(SMHI, 2009a) 

2.5.2 Köldmängd 

Ett vanligt använt mått på temperaturbelastning är köldmängd. Begreppet är en förenkling för 

att kunna beskriva effekten av temperaturens intensitet och variation under en tidsperiod för att 

till exempel kunna uppskatta markens tjäldjup. Definitionsmässigt är köldmängden 

tidsintegralen av den negativa temperaturen under vintern, figur 2-11. Köldmängden, F 

definieras enligt:  

dtTF   (2-1) 

där 

F är köldmängden (°h), 

T är daglig medeltemperatur (°C) och 

t är tiden, här uttryckt i timmar (h). 
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Figur 2-11 Köldmängd är tidsintegralen av den negativa temperaturen under vintern, efter Andersland och Ladanyi 

(1994).  

Köldmängden uppskattas vanligtvis med avseende på månadsmedeltemperaturer. Detta för att 

inte korta perioder med varma och kalla temperaturer vanligtvis förekommande under vår och 

höst ska påverka den resulterande köldmängden. (Knutsson, 1981; NTNF, 1976) Köldmängd 

baserad på verkliga värden och medelvärden illustreras i figur 2-12. 

 
Figur 2-12 Illustration av köldmängd. Vänstra bilden beskriver köldmängden enligt månadsmedeltemperaturer och 

högra bilden beskriver köldmängden enligt verklig temperatur. (Knutsson, 1999) 

Köldmängden beräknas vanligtvis med följande uttryck enligt Knutsson (1999) och NTNF 

(1976). 

 TF 730  (2-2) 

I ekvationen representerar 730 antalet timmar i en medelmånad. Vid dimensionering av 

grundläggningsdjup för konstruktioner används vanligtvis statistiska data eller maximal 

köldmängd under en 30 års period enligt SMHI:s mätserier. Statistiska data utgår från 
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konstruktionens livslängd, tabell 2-5. Om konstruktionen har en livslängd på 10 år används 

vanligtvis data där risken att köldmängden överskrids är en på tio år, därmed 10 %. 

Köldmängden får därmed en återkomsttid på 10 år. Givetvis kan köldmängden ändå överskridas 

under denna tidsperiod men utslaget under en lång tidsperiod blir inte överskridandet ofta.   

Tabell 2-5 Sannolikhet och förväntat antal överskridningar för köldmängd, (NTNF, 1976). 

Köldmängd 
Sannolikhet för överskridning 

av köldmängd under ett år. 

Accepterat antal 

överskridningar. 

F2 50 % 1:2 1 gång på 2 år 

F5 20 % 1:5 1 gång på 5 år 

F10 10 % 1:10 1 gång på 10 år 

F100 1 % 1:100 1 gång på 100 år 

2.5.3 Värmeledning vid markytan 

Tjäldjupet i marken är direkt beroende av markytans temperatur. All meteorologisk data baseras 

dock på luftens temperatur vilket kräver en förståelse av differensen mellan dessa två 

temperaturer. Markytans temperatur påverkas bland annat av mängd solstrålning och utbytet av 

värme mellan markytan och atmosfären. Enligt Knutsson (1985) beror utbytet av värme mellan 

markytan och luft av:   

- Adsorption av strålning från solen. Intensiteten beror av strålningens lutning, molntäcke, 

markens adsorptionsförmåga och latitud.  

- Reflektion av strålning mellan markyta, molntäcke och vattenånga. Generellt är intensiteten 

av atmosfärisk strålning lägre än strålningen från markytan, vilket resulterar i ständig förlust 

av värme från marken.  

- Konvektion. Uppstår på grund av temperaturdifferens vid markytan.   

- Latent värmeövergång. Flödet uppstår signifikant då förångning av vatten sker från fuktig 

markyta.  

- Isolering från snö och vegetation på markytan. Den isolerande effekten är beroende av snön 

och vegetationens densitet och tjocklek. Om snö eller vegetation blir packad stiger 

densiteten vilket resulterar i minskad isolerande effekt.  

- Värmeledning i markytan. 

För att kunna ta till hänsyn differensen mellan luftens temperatur och markytans temperatur har 

ett samband tagits fram. Sambandet används för att korrelera markytans temperatur med 

lufttemperaturen genom att använda empiriska koefficienter kallade n-faktorer, nf. (Johnston, 

1981) Korrelationen definieras enligt: 

af

sf

f
F

F
n   (2-3) 

där 

nf är faktor använd för korrektion (-), 

Fsf är markytans köldmängd (°h) och 

Faf är luftens köldmängd (°h) 

Storleken på faktorerna beror av klimatets förhållande och förhållandena vid markens yta. Ofta 

är markens köldmängd mindre eller lika med luftens köldmängd, på grund av att markytan ofta 
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påverkas av yttre faktorer som ger den en högre temperatur. (Johnston, 1981) Exemplifierade 

värden på n-faktorer vid olika markytor listas i tabell 2-6. 

Tabell 2-6 Exempel på värden för n-faktorer, efter Andersland & Landanyi (1994). 

Typ av yta n-faktor 

Snö 1 

Belagd väg, fri från snö och is 0,9 

Sand and grus 0,9 

Torv 0,5 

Barr träd, snårskog, mossa 

över trov 

0,29                

(under snö) 

Träd och snårskog, rensad 

mossa på torv 

0,25             

(under snö) 

Vegetation och 6 cm jord 

avlägsnad, yta av mineraljord 
0,33 

2.6 Värmetekniska egenskaper 

2.6.1 Jords värmetekniska egenskaper 

Jord är ett flerfas system som består av fasta partiklar, vätska och gasfyllda porer, figur 2-13. I 

fruset tillstånd sker dock en förändring av jorden och materialet kan istället betraktas bestå av 

fast substans, flytande vätska, fryst vätska och gas. De fasta beståndsdelarna består av mineraler 

och organiskt material, där olika jordar består av varierande mineraler i olika mängd. Jordens 

vätskefas utgörs av vatten som återfinns i dess porer. Vattnet i porutrymmet kan vara mer eller 

mindre starkt bundet till den fasta substansen, vilket definieras som fritt respektive bundet 

porvatten. I fruset tillstånd kommer en del av jordens porvatten att frysa. Beroende på jordens 

uppbyggnad kommer vattnet i jorden frysa olika snabbt och vid olika temperaturer. I finkornig 

jord som lera kan stor mängd vatten finnas kvar bundet till partiklarna i temperaturer vid -20 ºC.   

 
Figur 2-13 Tre faser existerande i icke frusen jord. 

Jords termiska egenskaper är beroende av föredelningen mellan de tre faserna; fast substans, 

vätska och gas. Vidare är de termiska egenskaperna beroende av om jorden är frusen, delvis 

frusen eller icke frusen. Jordar är vanligtvis sammansatta av flera komponenter där var och en 

av dessa har varierande värmeegenskaper. Det finns en rad faktorer som påverkar 

värmetransport i jord. Vissa har stor inverkan medan andra vanligen kan bortses från. Enligt 

Sundberg (1991) listas olika egenskapers betydelse enligt tabell 2-7.  
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Tabell 2-7 Olika egenskapers påverkan på värmetransporten i jord. (Sundberg, 1991) 

Egenskap Påverkan 

Vattenhalt mycket stor 

Porositet stor 

Mineralsammansättning liten - stor 

Temperatur liten - mycket stor 

Anisotropi liten - stor 

De olika egenskapernas varierande påverkan visar att jordens egenskaper bör undersökas väl vid 

uppskattning av tjäldjup. De fyra mest avgörande storheterna i dessa sammanhang är: 

- Jordens värmeledningstal, λ (W/m K) 

- Jordens specifika värme, c (kJ/kg ºC) 

- Jordens volymetriska värmekapacitet, C (kJ/m
3
 ºC)  

- Latenta värmet vid fasomvandling is/vatten, L (333 kJ/kg) 

Jordens värmeledningstale 

Eftersom jord består av flera olika komponenter medför det att värmen i jorden kan 

transporteras på flera olika sätt. De olika sätten åskådliggörs i figur 2-14 och är: 

1. Ledning i fasta partiklar och i vatten 

2. Ledning i luft 

3. Strålning mellan partiklar 

4. Ångdiffusion 

5. Konvektion 

 

 
Figur 2-14 Olika värmetransporter i jord.  

Jordens värmeledningstal beskriver medelvärdet av energiflödet i jorden inkluderande fast 

substans, fruset och icke fruset vatten samt den luft som finns i porerna. Ofta utelämnas 

porluftens effekt i analyser på grund av dess låga påverkan. Värmeledningstalet hos jord är 

därför en ekvivalent som varierar med bland annat temperatur, portal och vattenkvot. (Knutsson 

1981) Värmeledningstalet är enligt NTNF (1976) främst beroende av: 

- Jordartens volymetriska sammansättning 

- Komponenternas sammansättning 

- Jordartens textur  
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Värmekonduktivitet innebär ledning av kinetisk energi från jordens varmare delar till dess 

kallare områden. Andersland och Ladanyi (1994) beskriver detta genom att beakta en prisma 

med känd tvärsektion där värmeledningen är given av: 

dx

dT
AQ o  (2-4) 

och 

i
dx

dT

A

Q
q oo    (2-5) 

där 

Q är värmeflödet (J/s), 

λo är värmeledningstalet i icke frusen jord (W/m K), 

A är tvärsnittsarean (m2) och 

dT/dx är termiska gradienten, i (°C/m). 

Sambandet illustreras i figur 2-15 där värmeflödet sker från hög till låg temperatur vilket 

minustecknet indikerar.  

 
Figur 2-15 Värmeflöde genom ett element, efter Andersland och Ladanyi (1994.) 

Jordens värmeledningstal beror av ett flertal faktorer bland annat temperatur, vattenkvot, 

mineralinnehåll samt förhållandet mellan jordens olika faser. Olika materials värmeledningstal 

redovisas i tabell 2-8. Tabellen indikerar bland annat att mineralinnehållet i jorden är avgörande 

för dess värmeledningsförmåga. Kvarts höga värmeledningstal medför att dess mängd utgör en 

viktig faktor, ökad mängd ger ökat värmeledningstal. Den stora differensen mellan 

värmeledningsförmågan för vatten och is har även stor inverkan på jordens värmeledningstal. 
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En större ökning av värmeledningstalet sker för en jord med hög vattenkvot än en jord med låg 

vattenkvot vid fasomvandling från icke fruset till fruset tillstånd. 

 Tabell 2-8 Värmeledningstal för olika material, efter Andersland och Ladanyi (1994).  

Material Densitet (kg/m
3
) Specifikt värme (kJ/kg °C) Värmeledningstal (W/m K) 

Luft, 10 °C 1,25 1,00 0,026 

Vatten, 0 °C 999,87 4,22 0,56 

Is, 0 °C 900 2,09 2,21 

Snö, lös 85 2,09 0,08 

Snö, packad 500 2,09 0,7 

Kvarts 2660 0,73 8,4 

Granit  0,8 1,7–4,0 

Kalksten 2640  1,3–5,0 

Skiffer   1,5 

Stål 7500 0,5 43 

Järn 7500  51 

Johansen utvecklade år 1975 en metod vanligen använd för att uppskatta jordens 

värmeledningstal. Metoden är användbar i både frusna och ofrusna mineraljordar. I avsnittet 

presenteras beräkningsmetoder som följer Johansens teori enligt Andersland och Ladanyi 

(1994). Värmeledningstalet, λ definieras där enligt: 

  ded

x

sx K    (2-6) 

där 

λx är värmeledningstalet i frusen respektive ofrusen jord (W/m K), 

λ
x
s är värmeledningstalet i vattenmättad frusen respektive ofrusen jord (W/m K), 

λd är värmeledningstalet i torr jord (W/m K) och  

Ke är Kerstens tal (-). 

Mikrostrukturen i vattenmättad jord har visat liten inverkan på värmeledningstalet. I 

vattenmättad icke frusen jord beräknas vidare värmeledningstalet, λ
o
s enligt sambandet: 

n

part

n

vatten

o

s




1
  (2-7) 

där  

λvatten är vattnets värmeledningstal (W/m K), 

λpart är jordpartikelns värmeledningstal (W/m K) och  

n är jordens porositet (-). 

Om jorden är frusen blir värmeledningstalet beroende av alla de tre ingående komponenterna; 

fast substans, icke fruset vatten och is. Värmeledningstalet, λ
f
s i vattenmättad frusen jord 

innehållande viss mängd ofruset vattnet, wu beräknas med sambandet: 

uu w

vatten

n

part

wn

is

f

s 



1

 (2-8) 

där 

λis är isens värmeledningstal (W/m K) och 
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wu är mängd ofruset vatten (-). 

Mängden ofruset vatten i jorden varierar mellan olika jordar med varierande vatteninnehåll och 

olika fysiska egenskaper, exempelvis jordpartiklarnas specifika yta. Jordens ofrusna 

vattenmängd uppskattas vanligtvis enligt sambandet: 

 

Twu   (2-9) 

där 

α är en konstant beroende av jordart (-),  

β är en konstant beroende av jordart (-) och 

T är temperaturen i jorden (°C). 

Värmeledningstalet hos de fast partiklarna i jorden är främst beroende av mängd kvarts. 

Partikelns värmeledningstal, λpart uppskattas därför enligt: 

k

rest

k

qzpart

 1  (2-10) 

där 

λqz är värmeledningstalet i kvarts (W/m K), 

λrest är värmeledningstalet i resterande partiklar (W/m K) och 

k är kvartshalten i jorden (-). 

Johansen uppmärksammade skillnader i värmeledningstal mellan naturliga torra jordar och torrt 

krossat berg. För torra naturliga jordar beskrivs värmeledningstalet, λd av sambandet: 

d

d

d





947,02700

7,64137,0




  (2-11) 

där 

ρd är jordens torrdensitet (kg/m
3
). 

Krossat berg ger högre värmeledningstal, λd och beskrivs av sambandet: 

%25039,0 2,2  nd  (2-12) 

där 

n är jordens porositet (-). 

Kerstens tal, Ke beskriver förhållandet mellan värmeledningstalet i torr, vattenmättad respektive 

fuktig jord enligt: 

ds

d

eK







  (2-13) 

Sambandet visar att Kerstens tal är en faktor som beror av mängd vatten i jorden och blir 

således ett för helt vattenmättade jordar och noll för helt torra jordar. Experimentella försök 
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visar att Kerstens tal kan uppskattas utgående från aktuell vattenmättnadsgrad och jordtyp. För 

grovkornig ofrusen jord med vattenmättnadsgraden större än 0,05 beräknas Kerstens tal enligt: 

1log7,0  re SK  (2-14) 

För ofrusen finkornig jord med vattenmättnadsgraden större än 0,1 gäller sambandet: 

1log  re SK  (2-15) 

där  

rS  är jordens vattenmättnadsgrad (-). 

I frusen jord är Kerstens tal, Ke densamma som vattenmättnadsgraden. Ingen påtalig skillnad 

återfinns mellan olika typer av jordar således gäller sambandet: 

re SK   (2-16) 

Beskriven metod för att uppskatta jordens värmeledningstal är en interpolering mellan torra och 

vattenmättade värden. Metoden tar ej hänsyn till möjlig transport av fuktighet i mellanliggande 

mättnadsgrader.  

Jordens specifika värme och värmekapacitet 

Den värmemängd i Joule som krävs för att höja materialets temperatur med 1°C kallas 

materialets specifika värme, cm. Eftersom jord är ett flerfas system kan jordens specifika värme 

beräknas genom att summera det specifika värmet hos varje beståndsdel för en viss mängd. 

Enligt Knutsson (1999) beräknas jordens specifika värme, cm enligt sambandet: 

)....(
1

222111 iimimmm ncncncc 


  (2-17) 

där 

cm är det sammansatta materialets specifika värme (kJ/kg °C), 

cmi är specifika värmet hos specifika komponenten (kJ/kg °C), 

ni är volymandel av respektive komponent (-), 

i är densiteten hos respektive komponent (kg/m
3
) och 

 är det sammansatta materialets skrymdensitet (kg/m
3
). 

Vid beräkning av tjäldjup är det ofta fördelaktigt att använda den värmemängd som åtgår för att 

höja temperaturen 1°C hos en given volym, ofta 1 m
3
 (Knutsson, 1981).  Detta för att få 

storheten uttryckt i volym istället för vikt. Storheten benämns då istället som jordens 

värmekapacitet. Värmekapaciteten, C beräknas enligt Knutsson (1985a) med sambandet: 

mcC   (2-18) 

där 

ρ är jordens skrymdensitet (kg/m
3
) och 

cm är materialets specifika värme (kJ/kg °C). 
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Porgasen i jorden har förhållandevis liten värmekapacitet och försummas därför vanligtvis vid 

beräkning av det sammansatta materialets värmekapacitet. Förenkling och sammansättning av 

ekvation 2-17 och 2-18 ger följande samband för värmekapaciteten, Co i icke frusen jord enligt 

Knutsson (1985a): 

 wccC vattenpartdo   (2-19) 

där 

ρd är jordens torrdensitet (kg/m
3
) och 

w är jordens vattenkvot (-). 

vidare gäller för helt frusen, Cf jord: 

 wccC ispartdf   (2-20) 

I delvis frusen jord utvecklas ekvation 2-20 vidare enligt Andersland och Ladanyi (1994): 

 )( uisuvattenpartdfrusendelvis wwcwccC   (2-21) 

där 

wu är mängd ofruset vatten (-). 

Specifika värmet för jordpartikeln, is och vatten uppskattas med data enligt tabellerade värden 

eller från laborations försök. Värmekapaciteten för olika typer av material redovisas i tabell 2-8. 

Latenta värmet 

Latent värme är namnet på den energi som frigörs/krävs vid fasomvandlingen vatten till is 

respektive is till vatten. I fasomvandlingen sker ingen temperaturförändring men inverkan på 

tjälfrontens djup i marken är ändå stort. Den värmemängd som frigörs respektive åtgår är så 

pass stor att transporten av denna får stor inverkan på det totala tjäldjupet.  I grovkorniga jordar 

med låg vattenkvot är därmed tjäldjupet större än i finkorniga jordar med hög vattenkvot. För 

rent vatten uppgår det latenta värmet till ungefär 333 kJ/kg. Knutsson (1981) beskriver att 

jordens vattenkvot påverkar jordens effektiva latenta värme, L’ enligt förhållandet: 

dwLL '  (2-22) 

där 

L är vattnets latenta värme (333×10
6
 J/ton vatten), 

w är jordens vattenkvot (-) och 

ρd är jordens torrdensitet (ton/m
3
). 

Andersland och Ladanyi (1994) beskriver att för en delvis frusen jord måste hänsyn tas till 

förhållandet mellan fruset och icke fruset vatten enligt: 

)(' ud wwLL    (2-23) 
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2.6.2 Betongs värmetekniska egenskaper 

Precis som jord har betong olika värmetermiska egenskaper som varierar beroende på till 

exempel dess uppbyggnad och temperatur. I avsnittet presenteras betongens värmeledningstal 

och värmekapacitet samt att den värmeutveckling som sker i betong efter gjutning översiktligt 

beskrivs.  

Värmeledningstal och värmekapacitet  

Värmeledningstalet anger betongens förmåga att isolera respektive leda värme. Förmågan hos 

betong att leda värme är i första hand beroende av dess densitet, cementpastans och ballastens 

värmeledningstal samt betongen fuktinnehåll. Utöver detta påverkas även värmeledningstalet av 

härdningsgraden och temperaturnivå. I tabell 2-9 redovisas värmeledningstalet och 

värmekapaciteten för några olika typer av betong. Ballastens värmeledningstal är direkt 

beroende av de mineral som den byggs upp av, där basalt har lågt värmeledning i jämförelse 

med till exempel kvarts. Cementpastans förmåga att leda värme är i hög grad beroende av dess 

fuktinnehåll, till skillnad från ballasten på grund av dess låga porositet. Cementpasta utgör dock 

cirka 30 % av totala betongvolymen där cirka 30 % av betongens porositet utgörs av 

cementpastan. Resultatet av detta utfaller således i att fuktberoendet hos betongens 

värmekonduktivitet blir i motsvarande grad mindre. Inverkan av normala variationer på 

temperaturen påverkar ej värmeledningstalet, för att påverka i större grad krävs en avsevärd 

förändring upp emot 800 ºC. (Engelbrektson, 1994)  
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Tabell 2-9 Värmeledningstal och specifika värmet hos olika betongsorter erhållen från olika objekt i USA. 

(Engelbrektson, 1994) 

Objekt 
Ballast  

bergart 

Temperatur 

(°C) 

Specifika värmet          

(kJ/kg °C) 

Värmeledningstal 

(W/m °C) 

Hoover Kalksten 10 0,89 2,94 

 Granit 38 0,94 2,88 

  66 1,05 2,85 

Friant Kvarsit 10 0,9 2,13 

 Granit 38 0,97 2,13 

 Ryolit 66 1,03 2,14 

Kortes Granit 10 0,87 2,79 

 Gabbro 38 0,93 2,77 

 Kvarts 66 0,98 2,74 

Hungry Sandsten 10 0,91 2,98 

Horse  38 0,97 2,95 

  66 1,04 2,92 

Grand Basalt 10 0,92 1,87 

Coulee  38 0,97 1,87 

  66 1,08 1,88 

Angostura Kalksten 10 0,93 2,58 

  38 0,99 2,56 

  66 1,05 2,52 

Libby Kvarts 36 0,92 3,86 

Dworshak Granit 
36 0,92 2,33 

 Gnejs 

Ilha Kvartsit 
36 0,92 3 

Solteira Basalt 

Itaipu Basalt 36 0,98 1,83 

Definitionen för betongens specifika värme är i enlighet med jordens specifika värme beskriven 

i avsnitt 2.6.1. De faktorer som inverkar på betongens specifika värme är bland annat 

cementpastans egenskaper. Cementpastans värmekapacitet är beroende av fuktinnehåll, 

temperatur och vattencementtal. Högre vattencementtal och temperatur innebär högre specifikt 

värme samt att minskande fuktkvot innebär avtagande specifika värmet för betongen. Ballastens 

mineralogiska sammansättning har liten påverkan på betongens specifika värme. Härdning av 

betong innebär att vatten binds vilket således resulterar i att betongens specifika värme blir 10-

20 % lägre i härdat tillstånd jämfört med betongmassans. (Engelbrektson, 1994)  

Värmeutveckling i ung betong 

Betong tillverkas av 80 % ballast, 14 % cement samt att 6 % vatten tillsätts för att starta 

härdningsprocessen. Under denna kemiska reaktion mellan cement och vatten avges energi i 

form av värme, kallad hydratationsvärme. Karaktären på ung betongen avgör hur stor mängd 

hydratationsvärme som utvecklas i konstruktionen. Massiva konstruktioner av betong har hög 

värmeutveckling på grund av dess storlek. Konstruktionen kan på så sätt isolera sig själv, 

eftersom värmet lagras under längre tid. Vid gjutning av större betongkonstruktioner används 

därför vanligen betong med lägre värmeutveckling. (Ekerfors, 1995) 
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2.7 Beräkning av tjäldjup 

Tjäldjupet som uppstår i naturlig mark under vintersäsongen varierar beroende på dess naturliga 

förhållanden och befintligt klimat. När tjäldjupet i jord ska uppskattas har ett flertal olika 

beräkningsmodeller utvecklats med olika antaganden och därigenom olika resultat. Beroende på 

vilken indata som finns tillgänglig och vilka krav som ställs på resultaten används olika 

metoder. Vid beräkning av tjäldjup i jord utgår beräkningstekniken från 

värmeledningsekvationen vanlig använd inom fysiken. För det endimensionella fallet tecknas 

ekvationen enligt Knutsson (1999): 

2

2

x

T

Ct

T








 
 (2-24) 

där 

T är temperaturen (°C), 

t är tiden (s), 

x är djupet (m), 

λ är värmeledningstalet (W/m K) och  

C är värmekapaciteten (MJ/m
3
 °C). 

Problematiken med att använda värmeledningsekvationen vid beräkning av tjäldjup i jord är att 

ingen hänsyn tas till den energi som avges vid fasomvandlingen mellan vatten och is. Vidare 

utvecklas ekvation 2-24 med antagandet att gränsytan mellan frusen och ofrusen jord är x =X, 

enligt figur 2-16 och med hänsyn tagen till jordens effektiva latenta värme, L’ (Knutsson, 1999):  

x

T

x

T

t

X
L fo














'  (2-25) 

där 

L’ är jorden effektiva latenta värme (J/m
3
) och 

λ o/f är värmeledningstalet för icke frusen och frusen jord (W/m K). 

Sambandet 
x

T




  beskriver värmeflödet i jorden och förkortas i figur 2-16 till qs respektive ql 

för frusen respektive icke frusen jord. 
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Figur 2-16 Temperaturprofil antagen i delvis frusen jordprofil. (Edeskär, 2011) 

Vidare gäller följande randvillkor vid t >0 enligt figur 2-16. 

X = 0 Ts =T0 

x = X Ts = T0= Tm 

x→∞ Tl = Ti 

2.7.1 Stefans lösning 

Stefans lösning är en generell metod vanligtvis använd vid beräkning av dimensionerande 

tjäldjup. Antaganden om rådande förhållanden i jorden vidtas för beräkning enligt Stefans 

lösning. Antaganden följer enligt: 

- Temperaturen i ofrusen jord är konstant 0 °C.  

- Temperaturen på markytan är konstant under hela vintern T0. 

- Värmekapaciteten i frusen jord är försumbar.  

 

 
Figur 2-17 Antagen jordprofil vid beräkningar enligt Stefans lösning. (Edeskär, 2011) 

Antaganden gjorda ger en temperaturprofil enligt figur 2-17 och ekvation 2-25 får följande 

utseende: 
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X

T

t

X
L f








 0'   (2-26) 

Tjäldjupet, X löses ut ur ekvation 2-26 med hjälp av integrering och ger sambandet: 

 dtT
L

X
f

0
'

2
 (2-27) 

Köldmängd, F definieras enligt avsnitt 2.5.2 som integralen av den negativa temperaturen under 

vintersäsongen. Följaktligen kan ekvation 2-27 förenklas enligt: 

F
L

X
f

'

2
  (2-28) 

där 

X är tjäldjupet (m), 

λf är värmeledningstalet i frusen jord (W/m K) 

L’ är jordens effektiva latenta värme (J/m
3
) 

F är köldmängd (ºs) 

Denna beräkningsmetod för att uppskatta tjäldjupet i jord kallas Stefans lösning. Metoden är en 

förenkling av de verkliga förhållandena i jorden eftersom värmekapaciteten i icke frusen och 

frusen jord inte beaktas och på grund av att icke frusen jord antas konstant vara 0 °C. Stefans 

lösning är dock en vanligt använd metod vid beräkning av dimensionerande tjäldjup i homogen 

jord eftersom tjäldjupet alltid överskattas. (Knutsson, 1981) 

2.7.2 Neumanns lösning 

En metod vanligt använd för att uppskatta tjäldjupet i marken är Neumanns lösning. Metoden 

tar hänsyn till jordens latenta värme, jordens värmekapacitet samt uppskattad temperatur i 

marken. I Neumanns lösning beräknas tjäldjupet, X för endimensionella fall i homogen jord 

enligt sambandet: 

tX f2  (2-29) 

där 

αf är jordens termiska diffusivitet i fruset tillstånd (m
2
/s) vilket är kvoten λf/Cf, 

t är tiden (s) och 

γ är en fasomvandlingsparameter varierande beroende på rådande förhållanden i 

jorden. 

Jordens fasomvandlingsparameter är beroende av Gauss errorfunktion vilken definieras enligt: 

dxeerf x




22
)(


  (2-30) 

Komplementet till errorfunktionen, kallad erfc blir dess motsats enligt: 
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)(1)(  erferfc   (2-31) 

Med hjälp av denna funktion kan fasomvandlingsparametern beräknas enligt: 
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 (2-32) 

där 

λf är frusna jordens värmeledningstal (W/m K), 

λo är icke frusna jordens värmeledningstal (W/m K), 

αf är frusna jordens termiska diffusivitet (m
2
/s), 

αo är icke frusna jordens termiska diffusivitet (m
2
/s), 

TM är temperaturen vid tjälfronten (ºC), 

Ti är temperaturen i marken på stort djup (ºC), 

To är markytans temperatur (ºC), 

L’ är jordens effektiva latenta värme (J/m
3
) och 

Cf är värmekapaciteten i frusen jord (J/m
3
 K). 

För att beräkna fasomvandlingsparametern, γ krävs således interpoleringen mellan höger och 

vänster sida i ekvation 2-32. Vanliga värden på fasomvandlingsparametern ligger mellan 0,1-

0,6. Vid beräkning av tjäldjup enligt Neumanns lösning insättes vidare erhållet värde på 

fasomvandlingsparametern in i ekvation 2-29.  

2.7.3 Numerisk analys i TEMP/W 

Finita elementmetoden, FEM är en datorbaserad metod allmänt använd för approximativ 

numerisk analys av differential- och integralekvationer. Metoden infördes på 1950-talet inom 

flygindustrin för behandling av hållfasthetsproblem. Användningen av program baserade på 

finita elementmetoden har sedan dess utvecklats och används främst inom områdena teknik och 

naturvetenskap. (NE, 2011) Numeriska modeller möjliggör beskrivande av verkliga fysiska 

processer med hjälp av matematisk simulering, omöjliga för människan att lösa utan 

datorverktyg. I avsnittet presenteras numerisk analys för beräkning av tjäldjup utgående från 

programmet TEMP/W (GEO-SLOPE International Ltd., 2007).  

TEMP/W är en av de åtta programmodulerna ingående i programmet GeoStudio 2007 framtaget 

av GEO-SLOPE International Ltd. Programmet simulerar termiska förändringar i material med 

hjälp av finita elementmetoden. Exemplifierade användningsområden för TEMP/W är: 

- Beräkning av tjäldjup under icke isolerade konstruktioner. 

- Optimering av värmeisolering. 

- Termisk förändring i marken på grund av klimatförändring. 

- Stabilisering med hjälp av konstgjord frysning. 

- Frysnings- och tiningscyklernas påverkan på marken. 

Numeriska analyser är ett användbart hjälpmedel för att kunna lösa olika problemställningar. 

GEO-SLOPE International Ltd. (2010) vill dock betona att stor kunskap krävs av användaren 

om programmen för att få resultat av säkerhet. GEO-SLOPE International Ltd. (2010) anges 

följande som huvudanledningarna för modellering: 
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- Jämförande av olika alternativ. 

- Avgöra styrande parametrar. 

- Göra kvantitativa förutsägelser. 

- Öka förståelsen för processen och vår tankeförmåga. 

Begränsningar med numerisk modellering existerar och varierar med använd programvara. Att i 

en simulering ta hänsyn till alla ingående parametrar är ofta en omöjlighet, därför måste 

förståelse finnas för vilka parametrar som är av vikt för att kunna optimera analysen. Följande 

avsnitt beskriver grundläggande begrepp vid numerisk analys enligt TEMP/W (GEO-SLOPE 

International Ltd., 2007). 

Geometri 

En numerisk modell påbörjas genom att modellens geometri ritas upp. Förenklingar av 

geometrin måste dock göras av de verkliga förhållandena. Oregelbundna skikt blir raka linjer 

samt att oväsentliga tunna lager ofta får utgå. Förenklingar av detta slag utförs för att undvika 

skapandet av en för komplex modell. Svårigheter som uppstår med för komplexa modeller är att 

beräkningstiden blir onödigt lång samt att resultat ibland uteblir på grund av svårigheter för 

programmet att lösa analysen. Komplexa modeller skapar även en större risk för att så kallat 

numeriskt brus uppstår, vilket kan medföra missvisande resultat. (GEO-SLOPE International 

Ltd., 2010) 

Indelning i finita element - meshing 

Finita elementmetoden baseras på att dela in ett kontinuum i flera små delar. I varje liten del 

beskrivs dess beteende eller inverkan för att sedan koppla dem samma vid beskrivandet av 

kontinuumets helhet. Den sammanhängande modellen delas upp genom att skapa ett nät där 

storleken på elementen kan variera. Metoden att dela upp modellen med ett nät kallas på 

engelska för meshing och varje liten del som nätet skapar kallas finita element.  

Indelning i finita element kan ske manuellt eller automatiskt, men i Geostudio 2007 sker 

indelningen automatiskt. Fler olika alternativ på nät existerar och olika mönster kan väljas av 

användaren. GEO-SLOPE International Ltd. (2010) rekommenderar det ostrukturerade nätet 

bestående av både fyrkanter och trianglar. Olika riktlinjer existerar för hur näten ska ritas upp 

för att optimera modellen. Enligt GEO-SLOPE International Ltd. (2010) bör följande punkter 

beaktas vid uppritande av nät: 

- Använd så få element som möjligt vid början av analysen. Ofta krävs ej mer än 1000 

element för att verifiera konceptet och för att skapa en ungefärlig lösning. 

- Alla element bör kunna ses vid 100 % zoomning av modellen. 

- Nätet bör vara designat för att svara på en specifik fråga och bör ej innehålla funktioner som 

ej påverkar systemets beteende.  

- Nätet bör representera en förenklad version av det aktuella komplexa förhållandet i fält.  

För att optimera modellen kan nätet förfinas i vissa delar av modellen för att öka noggrannheten 

på beräkningarna i just detta område. Beroende på hur modellen ser ut kan valet av var förfining 

sker se olika ut, men det sker vanligtvis vid till exempel markytan, lagerskikt, 

materialövergångar etcetera.  
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Materialegenskaper 

Vid skapande av en numerisk modell är de olika regionernas materialegenskaper en viktig del. 

Egenskaperna som materialen tilldelas kan antingen vara ett fast värde eller beroende av en 

funktion. I programmet TEMP/W erbjuds följande fem materialmodeller: 

1. Ingen – används för tom del i analysen exempelvis rör.  

2. Fullständig termisk modell. 

3. Förenklad termisk modell. 

4. Kopplad konvektionsmodell med SEEP/W. 

5. Modell med gränsyta (ofta skapad på grund av tunna lager av isolering). 

Vilken materialmodell som ska väljas är beroende på modellens utseende samt den 

detaljeringsgrad som resultaten kräver. Möjlighet att skapa egna funktioner för olika 

materialparametrar finns även för att få samband för ytterligare ingående material samt kunna 

anpassa funktionerna efter rådande förhållanden.   

Randvillkor 

Randvillkor är den faktor som gör numeriska analyser så framgångsrika. Genom att ange 

rådande villkor på geometrins existerande ytor eller punkter blir analysen möjlig. Randvillkor 

vid beräkning av tjäldjup utgörs vanligtvis av rådande marktemperaturer och den 

klimatbelastning som platsen utsätts för. I TEMP/W finns två olika randvillkor att välja mellan; 

temperatur och värmeflöde. Eftersom de båda parametrarna är direkt beroende av varandra bör 

endast ett anges. Temperatur som randvillkor i TEMP/W kan anges som ett fixt värde, en 

tidsberoende funktion eller som ett värde vilket varierar med existerande marktemperatur. 

(GEO-SLOPE International Ltd., 2010) 

Analyser 

Analyser utförda i TEMP/W kan antingen vara konstanta eller i ständig förändring. Analyser 

under konstanta förhållanden kallas ”steady-state” vilket är engelska och innebär konstanta 

förhållanden. I termiska analyser innebär det att temperaturen eller värmeflödet intar ett 

konstant tillstånd. I geotekniska problem är det ofta ett faktum att konstanta förhållanden aldrig 

uppnås, dock kan detta förhållande skapas i numeriska analyser. Vid tilldelning av konstanta 

randvillkor beräknas således det förhållande som uppstår i marken på långsikt. (GEO-SLOPE 

International Ltd., 2010)    

Den andra varianten av analys möjlig att skapa med TEMP/W är ständigt under förändring och 

kallas transient. Analysen är tidsberoende och tar hänsyn till hur lång tid den tar för jorden att 

besvara de angivna randvillkoren. En analys av detta slag kräver information om ursprungliga 

förhållanden i modellen. Denna information kan hämtas ifrån en tidigare steady-stateanalys, en 

redan utförd transient termisk analys eller en tidigare utförd analys vilken sparats i ett tidigare 

tidssteg från vilken den nya analysen startar. (GEO-SLOPE International Ltd., 2010)   

Styrande ekvationer i TEMP/W 

I TEMP/W beräknas värmeflödet i jorden från nod till nod i beräkningssnittet utgående från 

definierade randvillkor och materialegenskaper. Beroende på om analysen är under konstanta 

förhållanden, steady-state, eller ständig varierande, transient ,ser differentialekvationen som 

analysen utgår från olika ut. Beräkningsmetoden baseras på värmeflödes ekvationer beskrivna i 

avsnitt 2.7 och den styrande differentialekvationen använd i TEMP/W är följande (GEO-

SLOPE International Ltd., 2010): 
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där 

T är temperaturen, 

x är avstånd i x-riktning, 

y är avstånd i y-riktning, 

λx är värmeledningstalet i x-riktning, 

λy är värmeledningstalet i y-riktning, 

Q är den applicerad randvärme, 

Δ är kapaciteten för värmelagring och  

t är tiden. 

 

Ekvationen visar att skillnaden mellan det värmeflöde som kommer in och lämnar en elementär 

volym jord vid en viss tidpunkt är samma som förändringen i lagrad värmeenergi. Eftersom 

ekvationen är beroende av tid gäller den för analyser där förändring kommer att ske med tiden, 

alltså ej för analyser i steady-state. Under konstanta förhållanden kommer flödet in och ut vara 

konstant vilket innebär att ekvationens högerled försvinner enligt (GEO-SLOPE International 

Ltd., 2010): 
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Jordens förmåga att lagra värme är beroende av två ingående faktorer; jordens volymetriska 

värmekapacitet och jordens latenta värme. Jordens volymetriska värmekapacitet varierar 

beroende på om jorden är i fruset respektive ofruset tillstånd samt att jordens latenta värme 

måste tas till hänsyn eftersom den uppstår vid fasomvandling. Värmelagringskapaciteten, Δ 

beskrivs därför med sambandet (GEO-SLOPE International Ltd., 2010): 

T

w
LC u




  (2-35) 

där 

C är den volymetriska värmekapaciteten (frusen/ofrusen), 

L är vattnets latenta värme, 

wu är total volymetrisk mängd ofruset vatten och 

T är temperaturen. 

Kvoten ofruset vatten kan beskrivas som en funktion av andelen ofruset vatten och totala 

vattenkvoten i en jord enligt (GEO-SLOPE International Ltd., 2010): 

wWw uu   (2-36) 

där 

Wu är kvoten ofruset vatten och 

w är jordens ursprungliga volymetriska vattenhalt. 
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Ekvation 2-36 insatt i ekvation 2-35 och ekvation 2-35 insatt i den styrande termiska ekvationen 

2-34, ger den kompletta differential ekvationen (GEO-SLOPE International Ltd., 2010): 
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3 MODELLERING 

I avsnittet presenteras vald metodik gällande modellering i programmet TEMP/W (GEO-

SLOPE International Ltd., 2007). Kapitlets inledande del beskriver vilka analyser som har 

utförts för att kunna besvara de ställda forskningsfrågorna i rapportens inledande del. 

Huvuddelen i kapitlet ger en utförlig beskrivning av vald forskningsmetodik gällande 

tillvägagångssättet vid modellering i TEMP/W. Avslutande del i kapitlet beskriver vald metodik 

vid analys av resultat från simuleringar.     

3.1 Analyser utförda i TEMP/W 

I arbetet har ett idealiserat vindkraftverksfundament analyserats i programmet TEMP/W (GEO-

SLOPE International Ltd., 2007). Simuleringarna har utförts för att besvara tre av de 

forskningsfrågor ställda i kapitel 1, vilka är: 

- Hur påverkar massiva betongfundament tjälfrontens nedträngning? 

- Vilken effekt har isolering på tjälens nedträngning? 

- Vilken inverkan har ingående ballastmaterial i betongen på tjäldjupet?   

För att besvara första frågan, hur massiva betongfundament påverkar tjälfrontens nedträngning, 

har initiala simuleringar utförts. Fundamentets egenskaper har då hållits konstanta (betong 1) 

och följande parametrar har varierats vid simulering: 

- Tre olika typjordar (jordtyp A, jordtyp B och jordtyp C). 

- Klimatdata från två olika städer i norra Sverige (Östersund och Kiruna). 

- Köldmängd med återkomsttid motsvarande vindkraftverkens livstid (25 år) samt under ett 

längre perspektiv (50 år). 

Isoleringens effekt har vidare undersökts genom att simulera två olika isoleringsmetoder. 

Skillnaden mellan metoderna rör isoleringens placering och beskrivs i avsnitt 3.2.1. Effekten av 

isoleringen har undersökts för alla kombinationer av jordar, platser och köldmängder som 

behandlas i studien, se lista ovan. 

Hur ingående ballastmaterial i betongen påverkar tjäldjupet har undersökts genom att utföra 

simuleringar där följande parametrar har använts: 

- Betongsorter med tre ytterligare värmeledningstal (betong 2, betong 3 och betong 4).  

- En typjord (jordtyp B) 

- Klimatdata från två olika städer i norra Sverige (Östersund och Kiruna). 

- Köldmängd med återkomsttid motsvarande vindkraftverkens livstid (25 år) samt under ett 

längre perspektiv (50 år). 

Förkortningar har skapats för respektive parameter som varierats enligt tabell 3-1. I  
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tabell 3-2 och tabell 3-3 listats en sammanställning över vilka analyser som har simulerats för 

Östersund respektive Kiruna. 

Tabell 3-1 Förkortningar av parametrar som varierats i analyser. 

Parameter Förkortning 

Städer  

Östersund Ö 

Kiruna K 

Återkomsttid  

F25 25 

F50 50 

Typjordar  

Jordtyp A A 

Jordtyp B B 

Jordtyp C C 

Värmeledningstal 

Betong 1 I 

Betong 2 II 

Betong 3 III 

Betong 4 IV 

Åtgärd  

Isoleringsmetod 1 1 

Isoleringsmetod 2 2 

 

Tabell 3-2 Sammanställning av utförda analyser i Östersund. 

Initial simulering Isolering Ballastmaterial 

Ö 25 A I Ö 25 A 1 I Ö 25 A 2 I Ö 25 B II 

Ö 25 B I Ö 25 B 1 I Ö 25 B 2 I Ö 25 B III 

Ö 25 C I Ö 25 C 1 I Ö 25 C 2 I Ö 25 B IV 

Ö 50 A I Ö 50 A 1 I Ö 50 A 2 I Ö 50 B II 

Ö 50 B I Ö 50 B 1 I Ö 50 B 2 I Ö 50 B III 

Ö 50 C I Ö 50 C 1 I Ö 50 C 2 I Ö 50 B IV 

 

Tabell 3-3 Sammanställning av utförda analyser i Kiruna. 

Initial simulering Isolering Ballastmaterial 

K 25 A I K 25 A 1 I K 25 A 2 I K 25 B II 

K 25 B I K 25 B 1 I K 25 B 2 I K 25 B III 

K 25 C I K 25 C 1 I K 25 C 2 I K 25 B IV 

K 50 A I K 50 A 1 I K 50 A 2 I K 50 B II 

K 50 B I K 50 B 1 I K 50 B 2 I K 50 B III 

K 50 C I K 50 C 1 I K 50 C 2 I K 50 B IV 

3.2 Modellering i TEMP/W 

3.2.1 Geometri  

Tjälfronten har simulerats på ett fundament som anses representativt för vanligt använda 

gravitationsfundament vid grundläggning av vindkraftverk. Avsnittet beskriver fundamentets 

verkliga geometri samt inkluderande beskrivning av förenklingar gjorda vid simulering. I 

avsnittet beskrivs även kompletterande geometrier använda vid simulering av åtgärdsmetoder.   
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Fundament 

Det fundament som har simulerats är kvadratiskt med 16 m långa sidor och är grundlagt 2 m 

under markytan. Höjden på fundamentet är en 1 m i kanten och ökar till 1,75 m vid tornets 

infästning. Under fundamentet finns ett lager av arbetsbetong, vilket är 10 cm. Ett skyddslager 

med tjockleken 30 cm finns placerat under fundamentet. Tornets infästning består av en ring i 

stål med diametern 4,2 m och tjockleken 44 mm. Ringens underkant är förstärkt med en 

stålplatta med dimensionen 90 gånger 700 mm vilken har fästs med 6 stycken justerbara 

stödben 25 cm från fundamentets underkant. Underkant betong återfinns därmed 2,1 m under 

markytan inkluderande arbetsbetongens 10 cm. Fundamentet är även armerat med u-böjar runt 

infästningen, runt fundamentets ytterkant samt i form av nät i fundamentets botten och topp. I 

bilaga A återfinns ritning på simulerat fundament, exklusive armeringsritning.  

Den geometri som har använts vid simulering följer beskriven ritning med förenklingen att 

fundamentets armering har utelämnats. Hur armeringens påverkar tjäldjupet har undersökts för 

att avgöra om den skulle tas med i analysen. Därför skapades geometri inkluderade den 

vertikala armering som återfinns längst ut på fundamentets kant (u-böjen). Armeringsdelen 

valdes eftersom den går vertikalt igenom fundament och får därmed mest inverkan på 

värmeflödet och tjäldjupet. Med armering förändrades tjäldjupet endast med enstaka centimetrar 

längt ut vid fundamentets kant. På grund av att studien är så pass generell och att fåtal 

centimetrar inte påverkar slutsatserna enligt frågeställningen valdes att ej inkludera armering vid 

simulering. Enligt GEO-SLOPE International Ltd. (2010) kan även modeller med för komplexa 

geometrier resultera i numeriska svårigheter vid beräkningar. Tornets infästning bestående av en 

stålring samt tillhörande platta är därmed det enda stålet som har inkluderats vid simulering. 

Stödben tillhörande infästningen samt kablar och rör i fundamentet har även utelämnats vid 

simulering. Djupet på modellen är 6 m vilket är 4 m under grundläggningsdjupet och 3,9 m från 

underkant betong. Modellen sträcker sig 2,5 m utanför fundamentets kant på båda sidor vilket 

ger en total bredd på 21 m. Modellens geometri visas i figur 3-1.   

 
Figur 3-1 Geometri för modell använd i TEMP/W. 

Åtgärdsmetoder 

Två olika åtgärdsmetoder har simulerats för att undersöka isoleringens effekt på tjälens 

nedträngning under fundamentet. Metoderna avser isolering av fundament med styrencellplast. 

Skillnaden mellan metoderna avser isoleringens placering.  

I första isoleringsmetoden har isolering placerats ovan fundamentet och är därmed en möjlig 

åtgärd att använda efter att vindkraftverket har byggts. Tjockleken på isoleringen uppgår till 200 
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mm styrencellplast och läggs direkt mot betongen. Isoleringen fortsätter sedan 1 m horisontellt 

rakt ut från fundamentets kant. Geometri för isoleringsmetod 1 visas i figur 3-2.  

 
Figur 3-2 Geometri för modell använd i TEMP/W vid simulering av isoleringsmetod 1.  

Den andra metoden avser isolering inuti fundamentet, i tornets infästning. Åtgärden har 

simulerats för att undersöka möjligheten att undvika tjälning mitt under fundamentet. 

Styrencellplast med tjockleken 300 mm har placerats mitt i fundamentet, i tornets infästning. 

Åtgärden innefattar även isolering ovan fundamentet enligt tidigare beskriven geometri för 

isoleringsmetod 1. I fundamentet har isoleringen placerats så att underkant isolering inuti 

fundamentet är jäms med den utvändiga isoleringens överkant. Infästningen för tornet kommer 

därmed höjas över markytan och återfinnas 250 mm ovan markytan. Geometri för 

isoleringsmetod 2 visas i figur 3-3. 

 
Figur 3-3 Geometri för modell använd i TEMP/W vid simulering av isoleringsmetod 2.  

3.2.2 Indelning i nät - meshing 

Modellen har delats in i ett ostrukturerat nät bestående av fyrkanter och trianglar med den 

globala storleken 0,4 m och sekundära noder. För att optimera simuleringen har nätet förfinats i 

specifika områden. Nätet har valts att förfinas i vissa gränsövergångar mellan material samt det 

område där maximalt tjäldjup antagits förekomma och verifierats med beräkningsresultat. På 

grund av den stora temperaturvariationen vid modellens överkant har även ett finare nät valts 

vid markytan och överkant betong. Områden där nätet har förfinats är; stålytor, fundamentets 

underkant, underkant skyddslager, vid markytan och överkant betong. Underkant skyddslager 

har inte förfinats efter hela gränsytan utan endast mitt under fundamentet, där maximalt tjäldjup 

återfinnas. 5 m från fundamentets mitt på båda sidor har därför nätet förfinats. Elementstorleken 
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på förfinade områden listas tabell 3-4. Modellen består totalt av 4482 noder och 1487 element. 

Modellens uppbyggnad visas i bilaga B.  

Tabell 3-4 Elementstorlek på specifika ytor i modell.   

Yta Elementstorlek (m) 

Markyta 0,25 

Överkant betong 0,2 

Underkant betong  0,2 

Underkant skyddslager  0,25 

Ytor stålplatta 0,1 

Ytor stålgods 0,2 

Vid simulering av åtgärdsmetoder förändras modellens geometri genom att fler regioner läggs 

till modellen. Nätet har därför valts att förfinas vid isoleringens gränsytor till 0,2 m. I regionerna 

har ett ostrukturerat nät med sekundära noder använts. Modeller till isoleringsmetoder visas i 

bilaga B.  

Nätet har skapats utgående ifrån den detaljeringsgrad som har önskats på resultatet i förhållande 

till beräkningstiden. Förminskning av det globala nätet till 0,2 m gav en differens på det 

maximala tjäldjup uppgående till några centimeter, varierande beroende var under fundamentet 

som avläsning skett och således modellens profil. Eftersom minskning av nät innebar en mycket 

längre beräkningstid och att examensarbetet endast undersöker om det finns ett problem har den 

globala storleken på 0,4 m valts i studien.    

3.2.3 Definition av materialegenskaper  

Jordmaterial 

Simulering av tjäldjup har utförts i tre stycken jordarter definierade av Vägverket i 

publikationen VVMB 301 ”Beräkning av tjällyftning”. Jordarna anses som typexempel för 

jordarter förekommande i Sverige och är: 

- Lera (jordtyp A) 

- Blandkornig jord med finjordshalt mer än 30 % (jordtyp B)  

- Blandkornig jord med finjordshalt mindre än 30 % (jordtyp C) 

Övriga materialegenskaper hos jordarterna är hämtade från Vägverkets publikation VVMB 301 

”Beräkning av tjällyftning” och listas i tabell 3-5. För att kontrollera om jordmaterialens 

egenskaper anses rimliga i sambandet har jordarternas lagringstäthet kontrollerats för samtliga 

jordarter enligt samband beskrivet i bilaga E. Jordarnas lagringstäthet uppskattas därigenom 

variera mellan 65-91 % vilket enligt Lambe och Whitman (1969) innebär medelfasta till fasta 

jordar. Kring ett gravitationsfundament kan denna fasthet på omkringliggande jord anses rimlig. 

Eftersom jord är ett material med platsspecifika egenskaper innebär användandet av jordarter 

med antagna egenskaper generella exempel och är således en förenkling av verkliga 

förhållanden. Tjäldjupet kommer följaktligen variera beroende på vilken lera simuleringarna 

utförs i.  
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Tabell 3-5 Materialegenskaper för de tre olika jordarna. (Vägverket, 2001) 

 

 

 

Ytterligare antaganden av egenskaper hos jordens beståndsdelar redovisas i tabell 3-6. 

Kvartshalten i respektive jordart har uppskattats utgående från dess kornstorleksfördelning 

enligt Sundberg (1991). Lerans kvartshalt har antagits till 20 %, blandkornig jord med 

finjordshalt mer än 30 % har antagits bestå av 40 % kvarts och kvartshalten i blandkornig jord 

med finjordshalt mindre än 30 % har antagits till 35 %. Genom att bestämt jordarnas egenskaper 

kunde dess värmetekniska egenskaper beräknas enligt avsnitt 2.6.1. Beräknade värmetekniska 

egenskaper redovisas i tabell 3-7 och beräkningsgången redovisas i bilaga E. I bilaga E 

redovisas även sammanställda tabeller över de antagna materialegenskaperna hos varje jordtyp.  

Tabell 3-6 Materialparametrar antagna för beräkning av jordens termiska egenskaper 

Storhet Symbol Enhet Värde Källa 

Värmeledningstal, kvarts λqz W/m K 7,70 Knutsson (1985a) 

Värmeledningstal, resterande part λrest W/m K 2,40 Sundberg (1991) 

Värmeledningstal, vatten  λvatten W/m K 0,60 Knutsson (1985a) 

Värmeledningstal, is λis W/m K 2,25 Knutsson (1985a) 

Specifikt värme, kvarts cqz kJ/kg ºC 0,75 Knutsson (1985a) 

Specifikt värme, resterande part crest kJ/kg ºC 0,83 Sundberg (1991) 

Värmekapacitet, vatten   cvatten kJ/kg ºC 4,20 Knutsson (1985a) 

Värmekapacitet, is cis kJ/kg ºC 2,04 Knutsson (1985a) 

I TEMP/W anges värmeledningstalet, λ i enheten kJ/(d m ºC) istället för SI-enheten W/(m K) 

och värmekapaciteten anges i enheten kJ/(m
3
 ºC). Dessa enheter används därför fortsättningsvis 

i studien. I programmet definieras även jordens vatteninnehåll i form av vattenhalt, v vilket är 

vattenvolym per enhet skrymvolym av jorden. Jordarnas respektive vattenhalt redovisas i tabell 

3-7 och beräkning av den presenteras i bilaga E.  

Tabell 3-7 Resultat från beräkning av egenskaper hos de tre jordarterna. 

Storhet Symbol Enhet Lera 

Blandkornig jord 

med finjordshalt    

> 30% 

Blandkornig jord 

med finjordshalt      

< 30% 

Värmeledningstal frusen jord  λf kJ/d m ºC 223,9 258,1 244,1 

Värmeledningstal ofrusen jord λo kJ/d m ºC 134,9 165,7 182,6 

Värmekapacitet frusen jord Cf kJ/m
3
 ºC 2 085,8 2 050,2 2 027,7 

Värmekapacitet ofrusen jord Co kJ/m
3
 ºC 2 915,2 2 784,6 2 561,2 

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

Byggmaterial 

Fundamentet består av byggmaterialen stål och betong. Värmeledningstalet och 

värmekapaciteten för betong har antagits i enligt Betongindustrin (2011). Stålets termiska 

egenskaper är hämtade från Andersland och Ladanyi (1994). Antagna värmetekniska 

egenskaper för stål och betong listas i tabell 3-8.  

  

Storhet Symbol Enhet Lera 

Blandkornig jord 

med finjordshalt      

> 30% 

Blandkornig jord 

med finjordshalt       

< 30% 

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

Torrdensitet ρd ton/m
3
 1,60 1,70 1,90 

Porositet n - 0,40 0,36 0,28 
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Tabell 3-8 Antagna materialparamterar för byggmaterialen stål och betong. (Betongindustrin, 2011; Andersland och 

Ladanyi, 1994) 

Storhet Symbol Enhet Betong 1 Stål 

Värmeledningstal  λ kJ/d m ºC 207,4 3 715,2 

Värmekapacitet C kJ/ m
3
 ºC 2 520,0 3 750,0 

För att utförligare undersöka hur ballastmaterialet i betongen påverkar tjäldjupet har betongens 

värmeledningstal varierats. Värden på värmeledningstalen vid variation har valts utgående från 

tabell 2-9 och värden listade i tabell 3-9 har använts vid simulering. Enligt Engelbrektson 

(1994) påverkar ballasten endast betongens specifika värme marginellt. Densiteten ska enligt 

Emborg (2011) även i lite grad påverkas beroende på vilket ballastmaterial som används i 

betongen, detta eftersom densiteten till stor del även beror av använd cementtyp. Inga stora 

differenser kan därför sägas finnas generellt. I undersökningen har därför betongens 

värmekapacitet hållits konstant. 

Tabell 3-9 Värmeledningstalets variation i betong vid analys av dess påverkan på tjäldjupet. (Engelbrektson, 1994) 

Storhet Symbol Enhet Betong 2 Betong 3 Betong 4 

Värmeledningstal λ kJ/d m ºC 158,1 259,2 333,5 

Ett skyddslager har placerats under fundamentet. Skyddslagrets materialegenskaper har 

definierats enligt Vägverkets publikation VVMB 301 ”Beräkning av tjällyftning” och listas i 

tabell 3-10. Kvartshalten i skyddslagret har uppskattats enligt Sundberg (1991) till 30 %. Övriga 

antagna värden på materialegenskaper redovisas i tabell 3-6. Beräkning av skyddslagrets 

egenskaper redovisas i bilaga E och resultat redovisas i tabell 3-11.  

Tabell 3-10 Indata på skyddslagrets materialegenskaper. (Vägverket, 2001) 

 

  

 

 

 

Tabell 3-11 Resultat från beräkningar av skyddslagrets egenskaper.  

Storhet Symbol Enhet Skyddslager 

Värmeledningstal frusen jord  λf kJ/d m ºC 237,2 

Värmeledningstal ofrusen jord λo kJ/d m ºC 176,1 

Värmekapacitet frusen jord Cf kJ/m
3
 ºC 2 035,3 

Värmekapacitet ofrusen jord Co kJ/m
3
 ºC 2 568,8 

Vattenhalt v - 0,25 

Egenskaper hos isoleringen, bestående av styrencellplast, har antagits enligt Burström (2007) 

och redovisas i tabell 3-12. 

Tabell 3-12 Värmetekniska egenskaper isoleringsmaterial. (Burström, 2007) 

Storhet Symbol Enhet Styrencellplast 

Värmeledningstal λ kJ/d m ºC 3,46 

Värmekapacitet C kJ/ m
3
 ºC 43,5 

3.2.4 Materialmodeller 

Vid simulering har två olika materialmodeller använts, en fullständigt termisk modell och en 

förenklad termisk modell. Den fullständigt termiska modellen har använts för alla jord- och 

Storhet Symbol Enhet Skyddslager 

Vattenkvot w - 0,13 

Torrdensitet ρd ton/m
3
 1,9 

Porositet n - 0,28 
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stenmaterial och den förenklade termiska modellen har använts för byggmaterialen; stål, betong 

och isolering.  

Fullständigt termisk modell 

För att skapa en så detaljerad och verklighetstrogen numerisk modell som möjligt har samtliga 

jordmaterial och stenmaterial beskrivits med fullständigt termiska modeller. Jordmaterialen är 

därmed temperaturberoende genom att dess egenskaper har beskrivits med funktioner. 

Materialmodellen innefattar även jordens latenta värme, som uppstår vid fasomvandling mellan 

vatten och is. I TEMP/W uppgår latenta värmet till 334×10
3
 kJ/m

3
.   

Mängd ofruset vatten, wu i jorden har uppskattats med sambandet beskrivet i avsnitt 2.6.1 som 

presenterades år 1976 av Tice, Anderson och Bain. Värden använda på α och β för respektive 

jordart har antagits i enlighet med Andersland och Ladanyi (1994) och redovisas i Tabell 3-13. 

Lera har antagits vara helt frusen vid -5 °C, blandkornig jord med finjordshalt mer än 30 % vid -

3,5 °C, blandkornig jord med finjordshalt mindre än 30 % vid -2 °C och skyddslagret vid -1 °C. 

Hur mängden ofruset vatten varierar i respektive jordart presenteras i figur 3-4.  

Tabell 3-13 Antagna värden för alfa och beta enligt Andersland och Ladanyi (1994). 

Storhet Symbol Enhet 

Blandkornig jord 

med finjordshalt       

> 30% 

Blandkornig jord    

med finjordshalt                   

< 30% 

Lera Skyddslager 

Alfa α - 0,095 0,048 0,157 0,021 

Beta β - -0,227 -0,326 -0,187 -0,408 

 

 

Figur 3-4 Mängd ofruset vatten beroende av temperaturen i de tre olika typjordarna samt skyddslagret.  

Värmeledningstalet har för varje jordart beskrivits som en funktion mellan fruset och icke fruset 

tillstånd. I avsnitt 2.6.1 beskrivs hur värmeledningstalet varierar beroende på mängd ofruset 

vatten i jorden och därigenom dess temperatur. Vid simulering har dock förenklingar gjorts 

sådana att mängd ofruset vatten ej har tagits till hänsyn. Samtliga material har antagits börja 

frysa vid 0 °C och har därefter beskrivs med en linjär funktion till det frusna värmeledningstalet. 

I fullständigt termiska modeller har även jordarnas värmekapacitet i fruset respektive ofruset 

tillstånd angivits.  

Materialmodellerna som har använts i studien har kontrollerats genom att jämföra tjäldjupet vid 

simulering i homogen jord i TEMP/W med handberäkningar enligt Neumanns lösning beskriven 

i avsnitt 2.7.2. 
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Förenklad termisk modell 

Ingående byggmaterial såsom stål, betong och styrencellplast har beskrivits med förenklade 

termiska modeller. Vatteninnehållet i materialen antogs vara försumbara vilket resulterar i att 

inget latent värme avges. Materialens värmeledningstal och värmekapacitet i fruset respektive 

ofruset tillstånd anses därför förändras försumbart lite, varför ett konstant värde har angetts för 

samtliga byggmaterial vid simulering.    

3.2.5 Klimatbelastning 

Simulering har utförts i två städer i norra Sverige, Östersund och Kiruna. Marken har vid 

simulering antagits vara fri från vegetation, snö och vatten och ingen påverkan från vind eller 

sol har antagits influera marktemperaturen. Markytans temperatur har därmed antagits 

överensstämma med luftens temperatur under hela året.  

Dimensionerande återkomsttid har valts utgående från vindkraftverkens livslängd, 25 år och den 

tid som extrema vindlastmodeller är baserade på, 50 år (RES, 2010). Köldmängder med 

återkomsttiden 25 respektive 50 år har därför simulerats. Klimatdata för dimensionerande 

vintrar har erhållits från Edeskär (2011a). Temperaturerna representerar månadsmedelvärdet och 

listas för dimensionerande vintrar i Östersund och Kiruna i tabell 3-14. Vid simulering har även 

medeltemperaturen för båda platserna använts för att representera förhållandena under en 

normal vinter. Temperaturen för respektive månad har då beskrivits av platsens 

månadsmedeltemperatur baserat på mätdata från perioden 1961-1990 enligt SMHI (2009b).  I 

bilaga D listas fullständig klimatdata. 

Tabell 3-14 Temperaturdata för återkomsttiderna 25 och 50 år för städerna Östersund och Kiruna. (Edeskär, 2011a)    

    

Okt 

(°C) 

Nov 

(°C) 

Dec 

(°C) 

Jan 

(°C) 

Feb 

(°C) 

Mar 

(°C) 

Apr 

(°C) 

Köldmängd 

(°d) 

Ö
st

er
su

n
d

 

F25  -4,4 -11,2 -15,9 -15,0 -6,2  1585 

F50  -4,9 -12,5 -17,7 -16,7 -7,0  1770 

K
ir

u
n

a F25 -1,8 -10,7 -15,2 -17,7 -17,6 -11,1 -4,2 2359 

F50 -1,9 -11,4 -16,2 -18,9 -18,8 -11,8 -4,5 2514 

Randvillkor  

Vid simulering i TEMP/W krävs att initiala förhållanden definieras. Initiala förhållanden i 

marken har därför skapats med en steady-stateanalys där markytans temperatur har beskrivits 

med platsens årsmedeltemperatur enligt SMHI (2009b). Temperaturen har antagits öka på 

djupet med markens termiska gradient vilken har antagits uppgå 0,033 °C/m (Eranti och Lee, 

1986). Två randvillkor har således angivits, ett vid modellens topp och ett vid dess botten. 

Enligt SMHI (2011a) uppgår Kirunas årsmedeltemperatur till -1,7 °C. Negativ marktemperatur 

innebär att permafrost förekommer i hela jordprofilen. Vid analys har permafrost inte antagits 

förekomma ursprungligt i marken eftersom det endast förekommer sporadiskt i det geografiska 

området. Vid simulering i Kiruna har därför istället temperaturen 1 °C antagits vid markytan. I 

analys med steady-state har betongens temperatur vid markytan antagits överensstämma med 

markytans temperatur. Temperaturdata använd i steady-stateanalys listas i tabell 3-15. 
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Tabell 3-15 Klimadata använd i analys med steady-state. (SMHI, 2009b)  

Storhet Enhet Östersund Kiruna 

Temperatur vid markyta ºC 2,6 1,0 

Temperatur vid modellens botten ºC 2,8 1,2 

Steady-stateanalysen efterföljs av två stycken transienta analyser, varierade med tiden. Första 

transienta analysen beskriver normala vinterförhållanden på respektive plats och har baserats på 

platsens månadsmedeltemperaturer enligt mätdata från tidsperioden 1961-1990 enligt SMHI 

(2009b). Denna årscykel har simulerats för att skapa en mer verklighetstrogen temperaturprofil i 

jorden. Andra transienta analysen beskriver en dimensionerande vinter med återkomsttiden 25 

respektive 50 år, beroende på vilken köldmängd som har simulerats. I samtliga transienta 

analyser har temperaturen i modellens botten antagits uppgå till samma värde som vid steady-

stateanalys enligt tabell 3-15.  

Randvillkoren har beskrivits av temperaturkurvor beroende av tiden. Temperaturkurvorna har 

anpassats till respektive månadsmedelvärde, vilken har antagits inträffa den 15:e varje månad. 

Temperaturförloppet beskriver därför en två års cykel, normal årscykel med efterföljande 

dimensionerande årscykel. I figur 3-5 och figur 3-6 redovisas Östersunds respektive Kirunas 

klimatdata i form av approximerade kurvor. Överkant stål har angivits samma randvillkor som 

markyta på grund av dess höga värmeledningsförmåga. 

 

Figur 3-5 Klimatdata använd för Östersund. Till vänster ses vinter med återkomsttiden 25 år och till höger vinter 

med återkomsttiden 50 år. 
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Figur 3-6 Klimatdata använd för Kiruna. Till vänster ses vinter med återkomsttiden 25 år och till höger vinter med 

återkomsttiden 50 år. 

Temperaturen på betongens yta avgränsande mot tornet kommer ej överensstämma med antagen 

temperatur för markytan, figur 3-7. Betongens värmeledning har antagits påverka vinterns 

temperatur genom att den under vinterns början kommer vara högre. I slutet på vintern kommer 

temperaturen dock inta ett lägre värde på grund av att kyla lagrats i betongen. Temperaturen på 

betongytan har därför uppskattats genom att skapa en mindre modell i TEMP/W endast 

beskrivande delen längst upp på tornets infästning. Den mindre modellens bredd uppgår till 4,2 

m, där de yttersta 44 mm på varje sida består av stål. Simuleringen startade med en steady-

stateanalys för att få initiala förhållanden i betongen, således har ett konstant värde på platsens 

årsmedeltemperatur angetts på stålets kanter, enligt tabell 3-15. Steady-stateanalysen har 

efterföljts av två stycken transienta analyser. Den första transienta analysen återspeglar normala 

temperaturförhållanden för platsen enligt platsens månadsmedeltemperaturer och följs av en 

vinter med återkomsttiden 25 respektive 50 år, beroende på vilken dimensionerande vinter som 

har simulerats. Randvillkoren, vilka redovisas i figur 3-8 och figur 3-9, har angivits längst ut på 

tornets kanter. Efter utförd simulering har temperaturfördelningen i betongen under året för alla 

tre årscykler erhållits från programmet. För varje månad har ett medelvärde beräknats mellan 

betongens temperatur på utsidan respektive insidan. Betongytans temperatur har därmed 

antagits konstant mot djupet in i tornet.  

 
Figur 3-7Illustration av den yta som avser överkant betong. 

Använd indata för temperatur på betongens överkant listas i tabell 3-16. För att kunna skapa en 

jämn temperaturfunktion, samt för att medelvinterns första månad ej skulle påverkas för mycket 
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av den ursprungliga konstanta temperaturen använd i steady-stateanalysen, har temperaturen för 

juli månad i året representerande en normal vinter antagits uppgå till samma värde som vid 

återkomsttiden 25 och 50 år. Anledningen till att lägre temperaturer uppstår i början på året med 

medeltemperatur är den låga konstanta temperaturen i steady-stateanalysen. Övriga temperaturer 

under året som representerar en normal vinter har inte korrigeras då de ej anses påverka tjälens 

nedträngning. Detta eftersom en så liten temperaturskillnad ses i sista månaden med positiv 

temperatur. Antagandet som har gjorts för temperaturfördelning på betongens yta innebär 

mindre köldmängd än den angiven på markytan. Temperaturen på betongytan har beskrivits 

som en funktion beroende av tiden för respektive stad. I figur 3-8 och figur 3-9 visas de 

approximerade funktionerna som beskriver köldmängden längst ner i vindkraftverkets torn vid 

båda återkomsttiderna och båda städerna. Vid simulering av isolering inuti fundamentet har 

temperaturen på isoleringens yta antagits överensstämma med betongytans temperatur, då 

infästningen antas fortsätta ovan isoleringen. Vid simulering av betong med olika 

värmeledningstal har samma randvillkor antagits längst upp på betongens överkant.  

Tabell 3-16 Klimtadata använd för betongens överkant.   

  Temperatur (ºC) 

   Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun 

Ö
st

er
su

n
d

 

Medel 12,6 10,2 8,5 5,1 -0,2 -4,4 -7,4 -7,4 -4,5 -0.2 5,4 10,4 

F25 12,6 12,5 9,4 5,4 -1,1 -7,8 -13,5 -14,2 -8,1 -1.4 5,0 10,1 

F50 12,6 12,5 9,4 5,4 -1,9 -9,6 -15,4 -16,3 -9,6 -1.7 4,8 10,1 

K
ir

u
n

a 

Medel 11,0 8,0 5,4 0,6 -5,5 -9,8 -12,5 -12,4 -9,5 -5,0 1,1 7,0 

F25 11,0 9,7 6,2 0,4 -7,6 -12,5 -16,3 -17,3 -12,4 -6.4 0,6 6,8 

F50 11,0 9,7 6,2 0,4 -7,6 -13,3 -17,2 -18,3 -13,4 -6.6 0,5 6,8 

 

 

 
Figur 3-8 Klimatdata använd för överkant betong i Östersund. Till vänster ses temperatur antagen för vinter med 

återkomsttiden 25 år och till höger ses vinter med återkomsttiden 50 år. 
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Figur 3-9 Klimatdata använd för överkant betong i Kiruna. Till vänster ses temperatur antagen för vinter med 

återkomsttiden 25 år och till höger ses vinter med återkomsttiden 50 år. 

3.3 Metod för analys av resultat 

Vid analys har tjäldjupet definierats som nollisotermens djup. Ingen hänsyn har därmed tagits 

till delvis frusen mark under nollisotermen. Vid analys av resultat från de initiala simuleringarna 

har modellen delats in i fyra stycken snitt. Ett snitt 0,5 m från modellens kant (snitt A), ett 2,5 m 

från fundamentets kant (snitt B), ett mitt i infästning (snitt C) och ett mitt i fundamentet (snitt 

D) enligt figur 3-10. I varje snitt har avläsning av maximalt tjäldjup skett manuellt från 

modellen vid samtliga simuleringar. För återkomsttiden 25 år har även en mer detaljerad analys 

utförts för att undersöka betongens effekt på nollisotermens nedträngning. Den detaljerade 

analysen innebär att tjäldjupet beskrivs som funktion av tiden. Tidsberoende kurvor har därför 

skapats genom att manuellt läsa av nollisotermens djup var tionde dag i varje snitt i respektive 

simulering med återkomsttiden 25 år.  

 
Figur 3-10 Modell indelad i snitt för analys av tjäldjupet (alla mått i mm).  

Vid analys av isoleringens effekt på tjälens nedträngning har snitt A uteslutits från analysen, 

eftersom snittet ligger utanför isoleringen. Istället skapades ett nytt snitt 0,5 m utanför 

fundamentet (snitt E) för att kunna jämföra isoleringens effekt med och utan underliggande 

betong, figur 3-10. I varje snitt har maximalt tjäldjup avlästs för analyser med båda 

isoleringsmetoderna. Detaljerad analys har även här utförts för simuleringar med återkomsttiden 

25 år. Tjäldjupet har då beskrivits som en funktion beroende av tiden, genom att manuellt avläsa 

tjäldjupet i programmet var tionde dag i respektive simulering. 
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Snitten har även använts för att analysera effekten av betongens ballastmaterial på tjäldjupet. 

Analysen omfattar endast skillnaden i maximalt tjäldjup och simuleringar har endast utförts i 

blandkornig jord med finjordshalt mer än 30 % (jordtyp A). I dessa fall har snitt A och snitt E 

inte undersökts, utan endast tjäldjupen under fundamentet (snitt B-snitt D).  
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4 RESULTAT 

I kapitlet presenteras resultat från simulering av tjäldjup på ett idealiserat 

vindkraftverksfundament i programmet TEMP/W (GEO-SLOPE International Ltd., 2007). 

Resultatet avser simulering i homogen jordprofil utan närliggande grundvattennivå. Markytan 

har antagits vara fri från vegetation och snö samt att ingen påverkan från vind är medtagen i 

modellen. Temperaturdata har alltså ej korrigerats med avseende på n-faktorer.  

I kapitlet redovisas maximalt tjäldjup i tabellform och detaljerad analys av tjäldjupet som 

funktion av tiden presenteras i figurer. Avläsning av tjäldjupet har skett manuellt i programmet 

TEMP/W enligt definierande snitt i figur 3-10, där tjäldjupet avser nollisotermens nedträngning. 

Olika snitt har studerats beroende på vilken fråga som analysen avsett att besvara. I bilaga F 

redovisas maximalt tjäldjup under fundamentet för samtliga simuleringar i form av bilder från 

programmet TEMP/W. Bilderna avser maximalt tjäldjup under fundamentet, vilket kommer 

inträffa vid olika tidpunkter beroende på simulerad köldmängd, jordtyp och betongens 

värmeledningstal.  

4.1 Tjäldjup under fundament (initiala simuleringar) 

Resultatet avser maximalt tjäldjup i snitt A-snitt D definierade enligt figur 3-10, från initiala 

simuleringar alltså utan isolering av fundament. I tabell 4-1 respektive tabell 4-2 redovisas 

maximalt tjäldjup för återkomsttiden 25 och 50 år för alla tre jordtyper vid simulering i 

Östersund respektive Kiruna. 

Tabell 4-1Maximalt tjäldjup i de tre definierade jordarna i Östersund. 

  Maximalt tjäldjup (m) Östersund 

 

Lera >30% <30% Lera >30% <30% 

Snitt F25 F50 

A 1,93 2,07 2,34 2,07 2,27 2,52 

B 2,77 2,79 2,9 2,86 2,91 3 

C 2,91 2,94 3,05 3,01 3,07 3,17 

D 2,86 2,87 2,95 2,96 2,96 3,08 

 

Tjäldjup under skyddslager (m) Östersund 

B 0,37 0,39 0,5 0,46 0,51 0,6 

C 0,51 0,54 0,65 0,61 0,67 0,77 

D 0,46 0,47 0,55 0,56 0,56 0,68 
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Tabell 4-2 Maximalt tjäldjup i de tre definierade jordarna i Kiruna. 

  Maximalt tjäldjup (m) Kiruna 

 

Lera >30% <30% Lera >30% <30% 

Snitt F25 F50 

A 3,06 3,27 3,45 3,13 3,38 3,54 

B 3,39 3,43 3,58 3,46 3,49 3,62 

C 3,54 3,54 3,71 3,58 3,59 3,76 

D 3,5 3,5 3,67 3,54 3,54 3,72 

 

Tjäldjup under skyddslager (m) Kiruna 

B 0,99 1,03 1,18 1,06 1,09 1,22 

C 1,14 1,14 1,31 1,18 1,19 1,36 

D 1,1 1,1 1,27 1,14 1,14 1,32 

Detaljerade analyser för Östersund redovisas i figur 4-1, figur 4-2 och figur 4-3. Analysen 

beskriver tjäldjupet som funktion av tiden under ett år med start i juli månad och avser vinter 

med återkomsttiden 25 år. Avläsning har skett var tionde dag för att skapa en överblick över 

nollisotermens vandring från markytan till maximalt tjäldjup. Grundläggningsdjup avser 

underkant skyddslager på grund av att under denna gräns kommer tjälen i kontakt med naturlig 

jord, vilket bör undvikas. 

Resultatet visar att i alla snitt utom snitt A går tjälen djupare än skyddslagret, här kallat 

grundläggningsdjup. Snitt A är definierat utanför fundamentet och avser därmed tjäldjup i 

omkringliggande naturlig jord.  
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Figur 4-1 Tjäldjup i lera som funktion av tiden i Östersund med återkomsttiden, F25 (Ö 25 A I). 

 
Figur 4-2 Tjäldjup i blandkornig jord med finjordshalt mer än 30 % som funktion av tiden i Östersund, F25 (Ö 25 B 

I). 

 
Figur 4-3 Tjäldjup i blandkornig jord med finjordshalt mindre än 30 % som funktion av tiden i Östersund, F25 (Ö 25 

C I). 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360

T
jä

ld
ju

p
 (

m
e
te

r
)

Tid (dagar)

Snitt A

Snitt B

Snitt C

Snitt D

Grundläggningsdjup

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360

T
jä

ld
ju

p
 (

m
et

er
) 

Tid (dagar)

Snitt A

Snitt B

Snitt C

Snitt D

Grundläggningsdjup

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360

T
jä

ld
ju

p
 (

m
et

er
)

Tid (dagar)

Snitt A

Snitt B

Snitt C

Snitt D

Grundläggningsdjup



Grundläggning av vindkraftverk i kallt klimat 

- 56 - 

Detaljerade analyser för Kiruna redovisas i figur 4-4, figur 4-5 och figur 4-6. Analysen 

beskriver tjäldjupet som funktion av tiden under året för en vinter med återkomsttiden 25 år, 

med start i juli månad. Avläsning har skett manuellt i programmet TEMP/W var tionde dag för 

att skapa en överblick över nollisotermens vandring från markytan ner till maximalt tjäldjup. 

Efter simulering med klimatdata för normalvinter i Kiruna infinner sig permafrost i marken 

utanför fundamentet. Permafrost ska enligt Knutsson (2011) inte få någon större betydelse på 

maximalt tjäldjup. Sambandet för tjälens nedträngning i naturlig jord (snitt A) får dock ett lite 

annat utseende på grund av att det i vissa tidssteg återfinns flera nollisotermer i marken. Detta 

fenomen kan ses ungefär mellan dagarna 170 till 190 i redovisade figurer. Grundläggningsdjup 

avser underkant skyddslager på grund av att under denna gräns kommer tjälen i kontakt med 

naturlig jord, vilket bör undvikas.  

Resultatet visar att i samtliga snitt tränger tjälen djupare än fundamentets grundläggningsdjup, 

underkant skyddslager. Skillnad kan dock ses mellan tjäldjup i omkringliggande naturlig jord 

och tjäldjup under fundamentet, där större tjäldjup uppstår under fundamentet.   
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Figur 4-4 Tjäldjup i lera som funktion av tiden i Kiruna, F25 (K 25 A I). 

 
Figur 4-5 Tjäldjup i blandkornig jord med finjordshalt mer än 30 % som funktion av tiden i Kiruna F25 (K 25 B I). 

 
Figur 4-6 Tjäldjup i blandkornig jord med finjordshalt mindre än 30 % som funktion av tiden i Kiruna F25 (K 25 C 

I). 
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4.2 Åtgärdsmetoder 

Resultat från simulering av åtgärdsmetoder har sammanställts utgående från snitt B, C, D och E 

definierade enligt figur 3-10. I analysen har snitt A utelämnats eftersom snittet ligger utanför 

isoleringen. För samtliga simuleringar har maximalt tjäldjup avlästs och redovisas i tabellform i 

bilaga C. Detaljerade analyser har utförts för båda isoleringsmetoderna vid simulering av 

återkomsttiden 25 år.   Analysen beskriver tjäldjupet som funktion av tiden under året för en 

vinter med återkomsttiden 25 år, med start i juli månad. Avläsning har skett manuellt i 

programmet var tionde dag för att skapa en överblick över nollisotermens vandring från 

markytan till ner maximalt tjäldjup. Tjäldjupet avser således nollisotermens djup under markyta. 

Med isolering enligt metod två, när isolering har placerats inuti fundamentet kommer därför 

tjäldjupet visas först när det trängt nedanför höjden 6 m i modellen (markytans nivå), se figur B-

3 i bilaga B. I figur 4-7, figur 4-8 och figur 4-9 redovisas resultat från detaljerade analyser i 

Östersund. I Östersund analyseras ej resultat från snitt B eftersom tjälen ej når nedanför 

underkant skyddslager. Grundläggningsdjup har här definierats som underkant skyddslager på 

grund av att under denna gräns kommer tjälen i kontakt med naturlig jord, vilket bör undvikas. 

Resultatet visar att isoleringen ger olika effekt i olika snitt genom fundamentet. Mest effekt ses i 

snitt utanför fundament (snitt E). I snitt mitt i fundamentet (snitt C och snitt D) kommer tjälen 

att tränga ned under grundläggningsdjupet med isolering enligt isoleringsmetod 1 och 

isoleringsmetod 2.   
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Figur 4-7 Tjäldjup i lera som funktion av tiden i Östersund, F25 (Ö 25 A I). Siffrorna efter snitt indikerar tjälåtgärd 

med isoleringsmetod 1 respektive isoleringsmetod 2. 

  

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360
T

jä
ld

ju
p

 (
m

et
er

)

Tid (dagar)

Snitt E

Snitt E-1

Snitt E-2

Grundläggningsdjup

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360

T
jä

ld
ju

p
 (

m
et

er
)

Tid (dagar)

Snitt C

Snitt C-1

Snitt C-2

Grundläggningsdjup

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360

T
jä

ld
ju

p
 (

m
et

er
)

Tid (dagar)

Snitt D

Snitt D-1

Snitt D-2

Grundläggningsdjup



Grundläggning av vindkraftverk i kallt klimat 

- 60 - 

 

Figur 4-8 Tjäldjup i blandkornig jord med finjordshalt mer än 30 % som funktion av tiden i Östersund, F25 (Ö 25 C 

I). Siffrorna efter snitt indikerar tjälåtgärd med isoleringsmetod 1 respektive isoleringsmetod 2. 
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Figur 4-9 Tjäldjup i blandkornig jord med finjordshalt mindre än 30 % som funktion av tiden i Östersund, F25 (Ö 25 

C I). Siffrorna efter snittet indikerar tjälåtgärd med isoleringsmetod 1 respektive isoleringsmetod 2. 

Grafer har sammanställts för Kiruna likt de för Östersund och redovisas i figur 4-10, figur 4-11 

och figur 4-12. Här har även snitt B analyserats, eftersom att tjäldjupet tränger nedanför 

skyddslagret. Vid isolering i Kiruna uppstår ej permafrost under fundamentet efter simulering 

av vinter representerande normala förhållanden. Tjäldjupet avser nollisotermens djup under 
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markyta. Grundläggningsnivån avser underkant skyddslager eftersom denna gräns anses kritisk 

för tjälen då den efter det kommer i kontakt med naturlig jord.  

Resultatet visar att trots isolering med isoleringsmetod 1 och isoleringsmetod 2 kommer 

tjäldjupet att återfinnas under grundläggningsnivån i samtliga snitt definierade inuti 

fundamentet.  
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Figur 4-10 Tjäldjup i lera som funktion av tiden i Kiruna (K 25 A I). Siffrorna efter snitt indikerar tjälåtgärd med 

isoleringsmetod 1 respektive isoleringsmetod 2. 
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Figur 4-11 Tjäldjup i blandkornig jord med finjordshalt mer än 30 % som funktion av tiden i Kiruna (K 25 B I). 

Siffrorna efter snitt indikerar åtgärd för tjäle med isoleringsmetod 1 respektive isoleringsmetod 2. 
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Figur 4-12 Tjäldjup i blandkornig jord med finjordshalt mindre än 30 % som funktion av tiden i Kiruna (K 25 C I). 

Siffrorna efter snitt indikerar åtgärd för tjäle med isoleringsmetod 1 respektive isoleringsmetod 2. 
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4.3 Jämförelse mellan återkomsttiden 25 och 50 år 

Detaljerad analys för återkomsttiden 50 år har gjorts i blandkornigjord med finjordshalt mer än 

30 % i både Östersund och Kiruna. Analysen innefattar snitt B och snitt C definierade enligt 

figur 3-10.  En jämförelse av resultatet har gjorts med återkomsttiden 25 år för att få en 

uppfattning om differensen mellan de två återkomsttiderna. Analysen innefattar även isolering 

ovan fundament, isoleringsmetod 1 och isolering inuti tornets infästning, isoleringsmetod 2. 

Resultat från simulering med klimatdata enligt Östersund redovisas i figur 4-13 och figur 4-14. I 

varje figur har resultat från respektive snitt sammanställts och indelats i olika grafer beroende på 

om fundamentet ej har isolerats eller om isoleringsmetod 1 respektive isoleringsmetod 2 har 

använts. Grundläggningsdjupet avser underkant skyddslager på grund av att under denna gräns 

kommer tjälen i kontakt med naturlig jord, vilket bör undvikas.  

Resultatet visar endast en liten skillnad mellan återkomsttiden 25 år och 50 år i samtliga 

undersökta snitt.  

 
Figur 4-13 Tjäldjup i blandkornig jord med finjordshalt mer än 30 % med återkomstiden 50 år i Östersund i 

jämförelse med tjäldjup vid simulering av klimatdata med återkomsttiden 25 år i snitt B.  
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Figur 4-14 Tjäldjup i blandkornig jord med finjordshalt mer än 30 % med återkomstiden 50 år i Östersund i 

jämförelse med tjäldjup vid simulering av klimatdata med återkomsttiden 25 år i snitt C. Siffror i beskrivning 

indikerar isoleringsmetod 1 respektive isoleringsmetod 2. 
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I figur 4-15 och figur 4-16 redovisas jämförelse mellan återkomsttiden 25 och 50 år för Kiruna. 

Analysen innefattar snitt B och snitt C enligt figur 3-10. I varje figur har resultat från respektive 

snitt sammanställts. Figuren har sedan delats in i olika grafer beroende på om fundamentet inte 

har isolerats eller om isoleringsmetod 1 respektive isoleringsmetod 2 har använts. 

Grundläggningsdjup avser underkant skyddslager på grund av att under denna gräns kommer 

tjälen i kontakt med naturlig jord, vilket bör undvikas.  

Resultaten visar endast en liten skillnad mellan återkomsttiden 25 år och 50 år i samtliga 

undersökta snitt.  
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Figur 4-15 Tjäldjup i blandkornig jord med finjordshalt mer än 30 % med återkomstiden 50 år i Kiruna i jämförelse 

med tjäldjup vid simulering av klimatdata med återkomsttiden 25 år i snitt B. Siffror i beskrivning indikerar 

isoleringsmetod 1 respektive isoleringsmetod 2. 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360
T

jä
ld

ju
p

 (
m

et
er

)

Tid (dagar)

Snitt B F50

Snitt B F25

Grundläggningsdjup

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360

T
jä

ld
ju

p
 (

m
et

er
)

Tid (dagar)

Snitt B-1 F50

Snitt B-1 F25

Grundläggningsdjup

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360

T
jä

ld
ju

p
 (

m
et

er
)

Tid (dagar)

Snitt B-2 F50

Snitt B-2 F25

Grundläggningsdjup



Grundläggning av vindkraftverk i kallt klimat 

- 70 - 

 

Figur 4-16 Tjäldjup i blandkornig jord med finjordshalt mer än 30 % med återkomstiden 50 år i Kiruna i jämförelse 

med tjäldjup vid simulering av klimatdata med återkomsttiden 25 år i snitt C. Siffror i beskrivning indikerar 

isoleringsmetod 1 respektive 2. 
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4.4 Effekt av betongens värmeledningstal på maximalt tjäldjup 

Det resultat som redovisas är maximalt tjäldjup i snitt B, snitt C och snitt D, definierade enligt 

figur 3-10. Endast värmeledningstalet hos betong har varierats vid undersökning. Andra 

egenskaper hos betongen har därmed hållits konstanta. Värmeledningstalet har varierats enligt 

tabell 3-9. I figur 4-17 och figur 4-18 jämförs maximalt tjäldjup i respektive snitt med 

differerande värmeledningsförmåga hos betongen. Detta för att skapa en förståelse för 

värmeledningstalets inverkan på maximalt tjäldjup. Simulering har skett i blandkornig jord med 

finjordshalt mer än 30 % (jordtyp B). Klimatdata enligt båda återkomsttiderna har används och 

undersökning har skett både i Östersund och Kiruna. Resultat redovisas även i tabellform i 

bilaga C. 

Resultatet visar att en markant skillnad uppstår i maximalt tjäldjup under fundamentet vid 

variation av värmeledningstalet hos betongen i fundamentet.   

 

Figur 4-17 Maximalt tjäldjup under fundamentet i blandkornig jord med finjordshalt mer än 30 % i Östersund med 

varierande värmeledningstal hos betongen i fundamentet. Återkomsttiden 25 år till vänster och återkomsttiden 50 år 

till höger.  

 

Figur 4-18 Maximalt tjäldjup under fundament i blandkornig jord med finjordshalt mer än 30 % i Kiruna med 

varierande värmeledningstal hos fundamentets betong . Återkomsttiden 25 år till vänster och återkomsttiden 50 år till 

höger. 
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5 DISKUSSION 

5.1 Forskningsfrågor 

5.1.1 Betongfundamentets inverkan på tjäldjupet 

Resultat från utförda simuleringar redovisade i avsnitt 4.1 visar att tjälfronten kommer att tränga 

ned under vindkraftsfundamentet för samtliga jordarter och återkomsttider. 

Temperaturfördelningen under fundamentet kommer att se olika ut beroende på vilken jordart 

simuleringen är utförd i samt simulerad köldmängd.  

Det som främst undersöks i studien är om det massiva betongfundamentet påverkar 

nollisotermens nedträngning, så att ett större tjäldjup uppstår under fundamentet i jämförelse 

med tjäldjupet i naturlig mark. Resultaten visar att betongen kommer att påverka tjälens 

nedträngning och att maximalt tjäldjup kommer vara större under fundamentet än i 

omkringliggande jord. Att betongen medför ökat tjäldjup kan förklaras med att 

värmeledningstalet i ofrusen betong är högre än värmeledningstalet i ofrusen jord för samtliga 

simulerade jordarter samt att betongen har antagits innehålla försumbar mängd vatten och 

kommer därför inte avge någon energi i form av latent värme. Vid tornets infästning återfinns 

även stål, vilket innebär ökad värmetransport i dessa regioner. Maximalt tjäldjup kommer därför 

återfinnas mitt under denna infästning (snitt C). Det ökade värmeflödet i stålet åskådliggörs 

tydligast i simulering när tjälfronten tränger ned i marken. Pilarna i figur 5-1 visar riktningen på 

värmeflödet, där ökad storlek på pilarna indikerar ökat värmeflöde. 

 
Figur 5-1 Illustration av värmeflödet i fundamentet när tjälfronten tränger ned i marken. Simulering avser tjälfront i 

blandkornig jord med finjordshalt mer än 30 % i Östersund med återkomsttiden 25 år.   

De simuleringar som har utförts visar att hur mycket betongen påverkar maximalt tjäldjup är 

beroende av platsens klimat data och därigenom dess köldmängd. I Östersund kan större 

skillnad ses mellan tjäldjupet i naturlig jord och under fundamentet i jämförelse med Kiruna 

som har större köldmängd, tabell 5-1 och tabell 5-2. En möjlig förklaring till fenomenet är att 

när nollisotermen trängt ned under fundamentet och skyddslagret kommer tjälningsprocessen 

fortsätta ned i naturlig mark och därigenom ske under liknande förhållande som i 

omkringliggande jord. En stor skillnad mellan processerna är dock att värmeflödet ovan blir 
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begränsat på grund av att betongen har lägre värmeledningstal och högre värmekapacitet än 

frusen jord, se tabell 3-7 och tabell 3-8 för värden. Tjälen kommer därför när den nått denna 

punkt tränga ned snabbare vid sidan om fundamentet (endast jord) i jämförelse med under 

fundamentet. Den stora skillnad mellan tjäldjup i naturlig mark och tjäldjup under fundament, 

som till en början uppstått på grund av betongens påverkan, avtar således mer och mer vid större 

tjäldjup under fundamentet på grund av det begränsade värmeutbytet i fundamentet kontra 

värmeutbytet i frusen jord. Ingjutningsgodset i fundamentet medför att denna process, 

utjämning av tjäldjup, sker långsammare på grund av det ökade värmeflödet i stålet. En 

ytterligare faktor till att skillnaden mellan tjäldjupet under fundamentet och vid sidan om 

fundamentet blir mindre när större köldmängder simuleras är även att vid djupare tjäle kommer 

tjälprocessen mer och mer att påverkas av värmen lagrad i marken, här det undre randvillkoret, 

vilket kommer att medföra långsammare tjälnedträngning.          

För att kunna jämföra tjäldjupet under fundamentet med tjäldjupet i naturlig mark redovisas i 

tabell 5-1 och tabell 5-2 differensen mellan maximalt tjäldjup vid sidan av fundamentet och 

maximala tjäldjupen under fundamentet, enligt definierade snitt i figur 3-10. Enligt redovisade 

resultat för återkomsttiden 25 år kan skillnaden i maximalt tjäldjup mitt under fundamentet 

(snitt D) och vid sida av fundamentet (snitt A) i lera (jordtyp A) uppgå till nästan 45 cm i 

Kiruna och i Östersund nästan 1 m. I blandkornig jord med finjordshalt mindre än 30 % (jordtyp 

C) blir skillnaden mellan snittens tjäldjup mindre och uppgår till ungefär 20 cm i Kiruna och 60 

cm i Östersund. Den grovkorniga jorden innehåller mindre vatten och har ett högre 

värmeledningstal, tjälningsprocessen blir därför mer lik betongens eftersom mindre mängd 

latent värme ska avges till skillnad från leran vilken innehåller större mängd vatten. I 

blandkornig jord med finjordshalt mer än 30 % (jordtyp B) är skillnaden mellan tjäldjupen i 

snitt A och snitt D större än i blandkornig jord med finjordshalt mindre än 30 % (jordtyp C) vid 

simulering i Östersund. Vid simulering av större köldmängder likt de i Kiruna blir skillnaden 

mellan snitt A och snitt D ungefär samma i blandkornig jord med finjordshalt mer än 30 % 

(jordtyp B) och blandkornig jord med finjordshalt mindre än 30 % (jordtyp C). En förklaring till 

detta kan vara att blandkornig jord med finjordshalt mer än 30 % har i fruset tillstånd mycket 

högre värmeledningstal jämfört med frusen betong och ovanliggande värmeutbyte blir därför 

större i marken än i betongen. Vid stora köldmängder och således stora tjäldjup kommer 

skillnaden mellan tjäldjup i naturlig mark och under fundamentet avta på grund av att mindre 

värmeutbyte sker i frusen betong kontra frusen jord. Vid simulering av vintrar med 

återkomsttiden 50 år kommer tjäldjupet i omkringliggande jord att öka och skillnad i tjäldjup 

vid sidan av fundament (snitt A) och under fundamentet (snitt D) blir några centimeter mindre i 

samtliga jordar. I den generalisering som gjorts i studien är denna skillnad för liten för att vara 

signifikant. Som nämnts tidigare kommer även tjälningsprocessen mer och mer bli influerad av 

markens värme vid ökat tjäldjup, resulterande i mindre skillnad mellan tjäldjup vid ökad 

köldmängd.  

Tabell 5-1 Jämförelse mellan tjäldjup i naturlig jord och under fundament i Östersund.  

  Skillnad i tjäldjup mellan olika snitt (m) 

 

Östersund 

 

Lera >30% <30% Lera >30% <30% 

Snitt F25 F50 

Snitt A - Snitt B 0,84 0,72 0,56 0,79 0,64 0,48 

Snitt A - Snitt C 0,98 0,87 0,71 0,94 0,8 0,65 

Snitt A - Snitt D 0,93 0,8 0,61 0,89 0,69 0,56 
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Tabell 5-2 Jämförelse mellan tjäldjup i naturlig jord och under fundament i Kiruna. 

  Skillnad i tjäldjup mellan olika snitt (m) 

 

Kiruna 

 

Lera >30% <30% Lera >30% <30% 

Snitt F25 F50 

Snitt A - Snitt B 0,33 0,16 0,13 0,33 0,09 0,08 

Snitt A - Snitt C 0,48 0,27 0,26 0,45 0,19 0,22 

Snitt A - Snitt D 0,44 0,23 0,22 0,41 0,14 0,18 

Maximalt tjäldjup kommer alltså att variera under fundament och i naturlig mark. Analyserna 

visar att betong kan påverka maximala tjäldjupet till den grad att trots omkringliggande jord inte 

tjälar nedanför grundläggningsdjupet kan tjälning ske under fundament. Resultaten visar även 

att skillnaden mellan tjäldjup under fundament och omkringliggande jord blir större vid mindre 

köldmängder, då störst skillnad kan ses i Östersund med återkomsttiden 25 år. Risk finns därför 

att problemet även kan uppstå vid mildare temperaturer, speciellt då utförd simulering visar tjäle 

0,5 m under skyddslagret i Östersund med återkomsttid 25 år. 

Resultat från simuleringar i Kiruna visar att tjälen kommer att tränga ned mer än 2,4 m (alltså 

djupare än skyddslagret) både under fundament och vid sidan om fundament. Vid 

dimensionering enligt dessa köldmängder kan därför grundläggningsmetoden anses olämplig 

endast vid beräkning av tjäldjup i naturlig mark utan fundament.  

5.1.2 Åtgärdsmetoder 

Resultat visar att isolering kan hindra tjälen att tränga ned under skyddslagret i snitt B beroende 

på vilken köldmängd som simuleras. Utförda analyser visar att några centimeter tjäle kommer 

att återfinnas under skyddslagret i snitt B i Kiruna för samtliga jordtyper. Att tjälen återfinns 

under skyddslagret innebär en risk för konstruktionens stabilitet, på grund av eventuell 

tjällyftning och hållfasthetsreducering. Genom att studera skillnaden i snitt E och snitt B i 

Kiruna konstateras att tjäldjupet är större vid sidan om fundament (snitt E) än vid snitt i 

fundament (snitt B), för blandkornig jord med finjordshalt mer än 30 % (jordtyp B) och 

blandkornig jord med finjordshalt mindre än 30 % (jordtyp C), se figur 4-11 och figur 4-12. 

Detta är ett tecken på att kylan tränger in från sidan och därför bör isoleringen antingen 

förlängas längre utanför fundamentet eller förlängas nedåt i det vertikala planet. Detta för att 

minska risken för tjälning i fundaments ytterkant. Vid dimensionering av isolering begränsas 

dess tjocklek utifrån vad som anses ekonomiskt försvarbart i projektet samt att det måste finnas 

ett lager jord ovan isoleringen, som skydd mot belastning. Isoleringens begränsning i tjocklek 

medför att öka isoleringen ovan fundament kan vara en omöjlighet och inte ekonomiskt 

försvarbart i jämförelse med materialutskiftning och ökat grundläggningsdjup.  

Genom att isolera inuti fundamentet, enligt isoleringsmetod 2, kan tjäldjupet mitt under 

fundamentet minskas markant. Utförda analyser visar dock att problem med tjäle kvarstår i 

samtliga fall. Svårigheten med isolering är att isolera bort den köldbrygga som stålet i 

infästningen innebär. Tjäldjupet kommer trots isolering återfinnas cirka 20 cm under 

skyddslagret i Östersund och mellan 70 till 80 cm under skyddslagret i Kiruna, mitt under 

infästningen (snitt C) med återkomsttiden 25 år, enligt resultat redovisat i bilaga C tabell c-1och 

tabell c-2.  
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Utförda simuleringar visar att alternativ åtgärd, som ökat grundläggningsdjup eller ökat 

skyddslager, bör användas tillsammans med isolering för att säkerställa att problem med tjäle 

undviks i studiens undersökta fall. Vid ökat skyddslager måste hänsyn tas till att tjäldjupet i 

skyddslagret blir större än i naturlig jord på grund av att materialet innehåller mindre mängd 

vatten. Att använda isolering med fördelaktigare värmetekniska egenskaper kan medföra att 

tjäldjupet minskas, men till vilken grad bör undersökas för att säkerställa dess effekt. Om 

isolering under fundamentet skulle vara möjligt utan att isoleringen skulle ta skada, vore det 

mest gynnsamt. Isoleringen skulle då sträcka sig längs hela fundamentet och på så sätt få ökad 

effekt. Vissa vindkraftbolag tillåter isolering av detta slag, men det är i dagsläget osäkert om 

isoleringen under en längre tid klarar av att ta emot vindkraftverkets dynamiska laster. En 

alternativ åtgärdslösning i kombination till isolering är även att placera en värmeplatta mitt 

under fundamentet. Värmeplattan skulle kunna bli aktiv när temperaturen når just under 0 ºC 

och behöver därför ej vara aktiv under perioder när extra värme inte behövs. Värmeplattan kan 

förses med el från vindkraftverkets elproduktion de månader som den behöver vara aktiv och 

behöver lämpligtvis endast placeras mitt under tornets infästning, där maximalt tjäldjup 

återfinns. 

5.1.3 Effekt av betongens värmeledningstal på tjäldjupet 

I den generella analys som gjorts genom att endast variera värmeledningstalet hos betongen i 

fundamentet visas att betongens ballastmaterial har stor inverkan på maximalt tjäldjup. 

Presenterat resultat visar att skillnaden i tjäldjup under fundament mellan ballast bestående av 

kvarts och ballast bestående av basalt kan uppgå till nästan 0,5 m. Enligt utförda analyser 

kommer således betongens ballastmaterial påverka maximala tjäldjupet markant. Det kan även 

konstateras vid jämförelse mellan tjäldjup i de tre undersökta snitten att störst skillnad ses mitt 

under fundamentet (snitt D), då snittet innehåller mest betong. Vid lägre värmeledningstal 

kommer tjäldjupet mitt under fundamentet mer överensstämma med maximalt tjäldjup i snitt B. 

Vid högre värmeledningstal kommer istället tjäldjupet mitt i fundamentet (snitt D) mer 

överensstämma med det mitt i ingjutningsgodset (snitt C).  

Vid simulering av större köldmängder i Kiruna kan ingen effekt ses från betongen vid lägre 

värmeledningstal (158,1 kJ/d m ºC). Endast i profil bestående av stål mitt under infästning (snitt 

C) kan skillnad urskiljas vid jämförelse enligt tabell 5-3, vilken visar värden sammanställda från 

tabell 4-1, tabell 4-2, tabell c-3 och tabell c-4. I Östersund ses dock fortfarande stora skillnader i 

tjäldjup mitt under fundamentet och i naturlig jord trots lägre värmeledningstal hos betongen. 

Simuleringarna visar därmed att betongens påverkan på maximalt tjäldjup är beroende av 

betongens värmetekniska egenskaper samt platsens dimensionerade köldmängd.  

Tabell 5-3 Jämförelse mellan tjäldjup i naturlig jord (snitt A) enligt Tabell 4-1 och tabell 4-2 och simulerade värden 

under fundament bestående av betong med värmeledningstal 158,1 kJ/d m ºC, redovisade i bilaga C. För 

köldmängderna F25 respektive F50. 

Snitt A Snitt B Snitt C Snitt D Snitt A Snitt B Snitt C Snitt D 

F25 F50 

Maximalt tjäldjup Östersund (m) 

2,07 2,68 2,81 2,69 2,27 2,79 2,9 2,8 

Maximalt tjäldjup Kiruna (m) 

3,27 3,27 3,38 3,28 3,38 3,33 3,43 3,35 

Om utförd simulering överensstämmer med verkligheten betyder det att fundament av betong 

med lägre värmeledningstal placerad på plats med stora köldmängder, likt Kiruna, ej påverkar 
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tjälprocessen så att maximalt tjäldjup blir större under vindkraftsfundamentet i jämförelse med 

omkringliggande jord. Detta kan bero på att värmeflödet i frusen betong kommer bli så litet i 

förhållande till värmeflödet i frusen jord. Det försprång tjäldjupet får till att börja med vid 

nedträngning i endast betongfundament kommer därför avta och försvinna desto större 

tjäldjupet blir i naturlig mark.  

5.2 Jämförelse av resultat med andra källor 

Den studie som har utförts kan lämpligtvis jämföras med arbetet utfört av Helander (2009), 

vilket är en studie som undersöker om ingjutningsgodset i vindkraftverksfundament utgör en 

köldbrygga. Detta arbete kan ses som en påbyggnad av studien utförd av Helander (2009) 

genom att betongen tillförts fundamentet, större köldmängder har simulerats samt att en mer 

detaljerad analys av tjälens nedträngning har utförts. Att jämföra resultaten rakt av är ej möjligt 

eftersom jordarternas egenskaper har förändrats, fundamentet är fyllt med betong, fundamentets 

utseende är annorlunda samt att större köldmängder har använts vid simulering. 

Modelleringsmetoden använd i arbetet följer dock till viss del Helander (2009). Uppbyggnad av 

modellen följer samma tillvägagångssätt vad gäller uppbyggnad av materialfunktioner, 

randvillkor och indelning i finita element. Modelleringsvalen har gjorts utgående från 

rekommendationer enligt GEO-SLOPE International Ltd. (2010) samt rådfrågande med 

kunnande personer inom området såsom Edeskär (2011b) och Helander (2011). Att jämföra 

resultatet rakt av är som nämnt omöjligt på grund av skillnaderna. Helander (2009) konstaterar 

dock att grundläggningsmetoder använda vid grundläggning av vindkraftverk med 

gravitationsfundament kan orsaka problem med tjäle i både Östersund och Kiruna, vilket denna 

analys styrker. Resultat från simulering utförd av Helander (2009) visar även att skillnaderna 

mellan tjäldjupet i de olika jordarterna blir mindre under fundamentet än i naturlig jord, vilket 

även stämmer i denna analys. För att kunna optimera simuleringsmetoden har under arbetet 

även andra studier, såsom Darrow (2010), Smith och Riseborough (2009) och Häggrot (2008) 

studerats där TEMP/W använts för simulering av tjäldjup.  

Dimensionering med avseende på tjäle sker i konsultbranschen vanligtvis i naturlig jord med 

Stefans lösning (se avsnitt 2.7.1) och återkomsttid motsvarande konstruktionens livslängd eller 

genom traditionell metod enligt tjäldjupskartor framtagna av Vägverket och Banverket. Ingen 

hänsyn tas vanligtvis till ingående material i konstruktionen såsom stål och betong. 

Platsspecifika egenskaper hos jordmaterialen används vanligtvis vid dimensionering. (Helander, 

2011)  

Som nämnt existerar enklare kartor vilka kan ses som riktlinjer vid grundläggning på frostfritt 

djup. Figur 5-2 är en karta av detta slag och visar tjäldjupet i Sverige i en tjälfarlig friktionsjord. 

Enligt denna karta uppgår tjäldjupet i naturlig jord till ungefär 2,5 m i Kiruna och i Östersund 

till ungefär 1,9 m. Den tjälfarliga friktionsjorden kan uppskattningsvis jämföras med den 

blandkorniga jorden med finjordshalt mer än 30 % använd i denna studie, då båda är tjälfarliga 

friktionsjordar. Inga exakta egenskaper finns om jorden använd i kartan, så jämförelse mellan 

dessa innebär en grov generalisering. Resultat från simulering visar att tjäldjupet i blandkornig 

jord med finjordshalt mer än 30 % vid återkomsttiden 25 år är 3,3 m i Kiruna och 2,1 m i 

Östersund. Dimensionering efter denna karta skulle därför innebära problematik med tjäle i 

studiens fall. Skillnaden i tjäldjupet kan bero på att annan köldmängd använts vid beräkning, 

andra egenskaper hos jordarten samt att grundvattenyta funnits närvarande. Dimensionering 

efter generaliserad karta som denna skulle även innebära ännu större problem eftersom 

maximalt tjäldjup under fundamentet uppgår till 2,95 m i Östersund och 3,55 m i Kiruna vid 
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simulering av återkomsttiden 25 år. Om antagandet att redovisade tjäldjup i figur 5-2 är 

beräknade på jord med exakt samma egenskaper kan ytterligare icke vetenskapliga jämförelser 

göras med resultat från denna studie. Jämförelsen utgår från data använd i studien och därmed 

köldmängder erhållna från Edeskär (2011a). I Östersund skulle alltså tjäldjupet i den 

blandkorniga jorden med finjordshalt mer än 30 % vara 1,9 m. Vid avläsning i figur 4-2 

inträffar detta ungefär efter 240 dagar vilket enligt vald tidsaxel innebär ungefär i mitten på 

mars månad. Enligt använd klimatdata innebär det en köldmängd på ungefär 1500 graddagar till 

skillnad mot de 1585 graddagar som är dimensionerat för i detta fall. Skillnaden i köldmängd är 

följaktligen inte stor. Om maximalt tjäldjup under fundamentet (snitt C) endast ska uppgå till 

1,9 m skulle det inträffa efter ungefär 140 dagar vilket enligt vald tidsaxel innebär ungefär 

månadsskiftet november/december. Enligt erhållen indata innebär det att vinterns köldmängd 

endast får uppgå till ungefär 130 graddagar. Att göra liknande jämförelser i Kiruna är ej lika 

entydigt eftersom sambandet redovisande tjäldjupet i naturlig mark beroende av tiden är 

influerad av den permafrost som finns lagrad i jorden. Detta innebär att tjälen snabbare kommer 

att tränga ned i jorden i Kiruna än i Östersund. Jämförelse kan dock ändå göras med vetskap om 

detta och vid avläsning i figur 4-5 kan konstateras att tjäldjupet 2,5 m inträffar i Kiruna efter 

ungefär 200 dagar vilket enligt vald tidsaxel är i slutet på januari. Enligt erhållen klimatdata 

uppgår köldmängden i Kiruna vid detta tillfälle till ungefär 1400 graddagar. Om tjäldjupet mitt 

under fundamentet (snitt C) endast får uppgå till 2,5 m skulle det inträffa ungefär efter 150 

dagar vid avläsning i figur 4-5. 150 dagar innebär efter vald tidsaxel ungefär i mitten på 

december. Enligt använd klimatdata uppgår köldmängden då till ungefär 600 graddagar.  
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Figur 5-2 Tjäldjup på olika platser i Sverige beräknad i tjälfarlig friktionsjord. (Avén, 1984)  

Beräknade köldmängder i denna jämförelse visar att den kyla som finns lagrad i marken i 

Kiruna medför att tjälen snabbare tränger ned. Detta eftersom en köldmängd på ungefär 1400 

graddagar i Kiruna innebär ett tjäldjup på 2,5 m medan en köldmängd i Östersund på ungefär 

1500 graddagar innebär ett tjäldjup på 1,9 m. Skillnaden kan även bero på att vid simulering har 

ej beräkning skett med en total köldmängd utan en temperaturfunktion beroende av tiden, vilket 

även innebär en skillnad då vintern i Kiruna är mer intensiv än vintern i Östersund. Total 

köldmängd är enligt Knutsson (1985) inte användbar vid tjäldjupsberäkningar som är beroende 

av tiden.  

Denna enkla jämförelse visar hur fel det kan bli om generella kartor används vid dimensionering 

av tjäle. Tjäle bör därför alltid dimensioneras utgående från platsspecifika förhållanden samt 

konstruktionens egenskaper för att kunna säkerställa att problematik med tjäle undviks.    

5.3 Tjäldjupsberäkningar 

De materialegenskaper som är antagna för de i studien använda jordtyperna utgår främst från 

jordtypernas kornstorleksfördelning. Därefter har en viktning av kvartshalten i respektive jordart 

gjorts utgående från vad som är typiskt för denna kornstorleksfördelning. De egenskaper som 

använts för lera (jordtyp A) och blandkornig jord med finjordshalt mer än 30 % (jordtyp B) är 

väldigt liknande med kvartshalten som största skillnad. Resultat från tjäldjupsimuleringar 

redovisade i tabell 4-1 och tabell 4-2 visar att endast små skillnader och ibland ingen skillnad 

alls kan ses mellan tjäldjup mitt under fundamentet (snitt C och snitt D) i dessa jordtyper. I snitt 
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B kan även bara mindre skillnader i tjäldjup ses vid jämförelse mellan de två jordarterna. 

Eftersom jordarternas egenskaper har kontrollerats med tjäldjupsberäkningar enligt Neumanns 

lösning samt att större differens kan ses i tjäldjup med endast jord i profilen anses detta ej 

betyda något fel i analysen. En hypotes till varför jordtyperna blir mer liknande varandra under 

fundamentet är att värmeutbytet ovan begränsas på grund av ovanliggande fundament och 

jorden utsätts därmed ej för samma klimatbelastning. När tjälen trängt under fundamentet 

kommer även värmen från underliggande mark mer att påverka tjälprocessen och begränsa 

tjäldjupet.  

De jordmaterial som används i denna studie har höga vattenmättnadsgrader. Större mängd 

vatten i jord innebär att tjäldjupet blir mindre. Simulering med jordar innehållande mindre 

vatten skulle därför resultera i större tjäldjup. Simuleringen utgår även från att ingen 

grundvattennivå finns närvarande. Grundläggning nära grundvattennivån är något som 

vanligtvis vill undvikas. Jordarna är antagna exempel och vid platsspecifik undersökning bör 

alltid hela jordprofilen undersökas för att bestämma jordens värmetekniska egenskaper och dess 

tjälfarlighet.  

I analysen har nätet ej valts att förfinas till storlek för att skapa en noggrannhet på 

centimeternivå. Olika elementstorlekar har provats för att undersöka betydelsen det får för 

maximala tjäldjupet. Ett finare nät har då visat ge så pass liten skillnad i förhållande till 

beräkningstidens ökning att nätet ej valts att förfinas mer. Studiens slutsatser kan konstateras 

förbli samma med finare nät. Resultatet kan därför inte granskas på centimeternivå. Finare nät 

valdes att göras mitt under fundamentet för att öka resultatets noggrannhet på maximala 

tjäldjupet. Vid små tjäldjup under fundamentet hade finare nät krävts för att se skillnad mellan 

de tre undersökta jordarterna. Storleken på nätet kan även vara en faktor till varför ingen 

skillnad ses mellan leran (jordtyp A) och den blandkorniga jorden med finjordshalt mer än 30 % 

(jordtyp B) mitt under fundamentet. Minskat nät innebär större upplösning på resultatet och 

större skillnad bör då kunna urskiljas mellan de två jordarterna.  

5.4 Modell TEMP/W 

5.4.1 Geometri  

Det fundament som undersöks är en idealisering av ett gravitationsfundament till vindkraftverk. 

Fundament som används vid grundläggning av vindkraftverk kan se olika ut och grundläggas på 

olika djup, vanligtvis 2-3 m under markytan. Resultaten visar att även om grundläggningsdjupet 

ökas till 3 m kan problem med tjäle fortfarande förekomma i Kiruna och Östersund. Den 

infästning som har generaliserats kan anses förhållandevis stor och infästningar av annat 

utseende kan användas. Infästningens utformning kan därför påverka resultatet men ej slutsatsen 

rörande betongens påverkan på tjälens nedträngning. Rörande infästningen har godsets 

dimension en stor inverkan på värmetransporten i fundamentet eftersom det går vertikalt ner 

genom fundamentet och orsakar på så sätt ökad transport av värme. 

Hur armeringen påverkar tjäldjupet har undersökts för att avgöra om den skulle tas med i 

analysen. Därför skapades geometri inkluderande den vertikala armering som ofta återfinns 

längst ut på fundamentets kant. Armeringsdelen har valts eftersom den går vertikalt igenom 

fundament och får därmed mest inverkan på värmeflödet och tjäldjupet. Med armering 

förändrades tjäldjupet endast med enstaka centimetrar längt ut vid fundamentets kant. På grund 

av att studien är så pass generell och att fåtal centimetrar inte påverkar slutsatserna enligt 
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frågeställningen valdes att ej inkludera mer stål i modellen än tornets infästning. Enligt GEO-

SLOPE International Ltd (2010) kan även modeller med för komplexa geometrier resultera i 

numeriska svårigheter med resultatet. Genom att hålla geometrin enkel minskar risken för att 

huvudbudskapet försvinner i så kallat numeriskt ”brus”. 

Tjockleken på isoleringen som har använts vid simulering utgår från metoder vanligtvis 

använda vid byggnation av vindkraftverk. Isoleringens tjocklek begränsas av att en viss mängd 

jord måste ligga ovan fundamentet som motvikt samt för att skydda isoleringen för vikt från 

maskiner. Eftersom fundamentet är en generalisering har här ej hänsyn tagits till mängd jord 

ovan fundamentet utan markytan har hållits konstant, för att på så sätt ej variera 

grundläggningsdjupet med och utan isolering. Vid isolering inuti tornet (isoleringsmetod 2) har 

isoleringen placerats på den höjd i tornets infästning så att ej isoleringen ska kollidera med 

armering. Detta på grund av praktiska skäl då armering ofta återfinns placerad i överkant 

fundament, därmed vid övergången till tornets början.   

5.4.2 Byggmaterial 

Stålets värmeledningstal har valts till ett värde som hellre kan anses i underkant än i överkant. 

Vid undersökning i utförd litteraturstudie har högre värden hittats men uteslutits på grund av 

risk att överskatta tjäldjupet. I simuleringen kan detta innebära en underskattning av tjäldjupet.  

Betongens värmetekniska egenskaper har valts utgående från data enligt Betongindustrin 

(2011). Värdet på värmeledningstalet kan anses högt men Betongindustrin är en stor leverantör 

av betong och deras exempelvärden på betongens egenskaper anses därför säkra att använda för 

svenska förhållanden. Vid val av betongens värmetekniska egenskaper har även tabell 2-9 enligt 

Engelbrektson (1994), hämtad från Betonghandboken Material, studerats. Tabellen visar att 

betongens värmeledningstal varierar stort mellan olika betongsorter och att det på grund av 

betongens komplexitet är det svårt att anta ett värde, men att de värden som använts i studien 

kan ses som ett bra medel. Analyser med varierande värmeledningstal i betongen visar dock att 

dess egenskaper kan få en avgörande effekt på totala tjäldjupet och platsspecifika egenskaper 

bör därför alltid användas på betongen vid beräkning av tjäldjup. 

I studien antas betongen innehålla försumbar mängd vatten. Utförd litteraturstudie visar att för 

betong anges vanligtvis ingen fuktkvot. Mängden vatten i betongen kommer variera på olika 

ställen i fundamentet, på grund av yttre faktorer, så som årstid samt beroende på betongsort. 

Vatten är något som vanligtvis vill undvikas i betong på grund av att det ökar dess tjälfarlighet, 

då det kan orsaka uppsprickning av betongen. I denna studie har därför vattenhalten i betongen 

antagits till noll.  

Värmeutvecklingen som kan uppstå i massiva betongfundament har ej inkluderats i denna 

analys. Hur länge värmeutveckling pågår varierar mellan olika typer av betong och möjligheten 

att simulera detta har undersöks. Utförda analyser i programmet ConTest visar dock att efter 28 

dagar avtar temperaturen i betongen och intar ett konstant värde i jämvikt med omgivningen. 

Ingen direkt värmeutveckling kunde således urskiljas mitt i fundamentet med den betongsort 

som testades. Jord kommer inte att placeras runt fundamentet före denna tid och kommer därför 

inte att agera isolerande. Utförd litteraturstudie påvisar dock att en viss värmeutveckling kan 

förekomma i massiva konstruktioner av betong men att betongsort med hög värmeutveckling 

undviks i dessa konstruktioner. Eftersom det innebär risker för dess hållfasthet på grund av 

uppsprickning av betongen. Betongens hydratationsvärme är därför något som vanligtvis 

kontrolleras i massiva betongkonstruktioner. Hur denna värme skulle tillföras modellen är i 
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dagsläget oklart. Analyserna avser således tjälnedträngning när denna värmeutveckling slutat 

och betongen ej längre alstrar värme. Den hydratationsvärme som betong i ung ålder kan alstra 

kan vara en orsak till att problem med tjäle inte än har setts på vindkraftverksfundament i norra 

Sverige.  

Värmetekniska egenskaper hos isolering har uppskattats utgående från tillgänglig information. 

Olika isoleringsmaterial kan användas för att minska tjäldjupet och simuleringen visar endast ett 

exempel. Viktigt vid simulering av isolering är att dess egenskaper stämmer överens med 

verklig använd isolering.  

5.4.3 Randvillkor 

Temperaturdata använd vid simulering antar att markytans temperatur överensstämmer med 

luftens temperatur. Temperaturen har alltså ej reglerats med n-faktorer för att ta hänsyn till 

vegetation, snötäcke, vind och solstrålning. Randvillkoret avser således ett extremfall. 

Svårigheter finns med att uppskatta tjocklek på snödjup och vegetation och att dimensionera 

med avseende på snödjup rekommenderas vanligtvis inte på grund av dess variation och att 

kalla temperaturer vanligtvis inträffar vid mindre snöfall. Vindkraftverk är vanligtvis placerade 

på vädermässigt exponerade platser vilket resulterar i litet snödjup. Mitt i fundamentet vid 

tornets infästning kommer snö och vegetation inte att återfinnas vilket innebär att maximalt 

tjäldjup ej påverkas av dessa faktorer. Solstrålningens inverkan på uppvärmning av stål och 

betong är något som inte heller tagits med i analysen på grund av svårighet att simulera och 

uppskatta detta. De exponerade platser som vindkraftverken byggs på innebär mer vind och 

således mer kylande effekt från denna.  

Använd temperaturdata är baserad på vintrar med återkomsttiden 25 och 50 år. Vindkraftverk 

har en livstid på minst 25 år och kan stå i upp till 50 år. Vinter med återkomsttiden 25 år 

kommer därför troligtvis inträffa minst en gång upp till två gånger under vindkraftverkets 

livstid. Att dimensionera fundament till vindkraftverk efter en köldmängd med minst 

återkomsttiden 25 år är därför att rekommendera. Återkomsttiden 50 år bör även beaktas 

beroende på vindkraftverkets beräknade livstid, samt att vindkraftverk ofta baseras på extrema 

vindlastmodeller på 50 år. Klimatdata bör därför rimligtvis beaktas med samma säkerhet.  

Det randvillkor som har angetts på betongens överkant vid normalvinter har i början på året 

påverkats av det konstanta värde som använts i steady-stateanalysen, vid framtagandet av 

randvillkoret. Dessa temperaturer hade kunnat korrigeras till samma som vid start av F25- och 

F50-vinter. Då samtliga av dessa temperaturer är positiva och liten skillnad kan ses mellan den 

sista månaden med positiv temperatur antas att den konstanta temperaturen i steady-

stateanalysen marginellt påverkar de negativa temperaturerna i den normala vintern, och därför 

kommer antaget randvillkor inte påverka tjäldjupet. Randvillkor använd på betongens överkant 

antar att tornets infästning fortsätter upp ovan markytan. Det antas även att ingen uppvärmning 

finns i tornet. Tornen är oftast ihåliga vilket innebär att högre upp kommer temperaturen i tornet 

mer överensstämma med luftens temperatur. Temperaturen i överkant betong anses därför ej 

vara överskattad, eftersom att den modell som byggts upp för att skapa randvillkoret ej har haft 

något randvillkor ovan ifrån. Temperaturdata använd på betongens yta har en mindre 

köldmängd än temperaturdata använd på markytan vilket kan anses rimligt på grund av att 

betongen bör minska kylan.  

Simulering i TEMP/W kräver att initiala förhållanden i jorden definierats, vilket har skapats 

med en analys i steady-state. Här skapas dessa förhållanden med platsens årsmedeltemperatur. 
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Enligt SMHI (2011a) uppgår årsmedeltemperaturen i Kiruna till ett negativt värde vilket skulle 

innebära att permafrost initialt skulle återfinnas i hela jordprofilen. Detta anses ej rimligt 

eftersom permafrost endast återfinns sporadiskt i Kiruna. Temperaturen har därför korrigeras till 

en positiv temperatur. I Kiruna uppstår dock ett tunt lager med permafrost i marken efter 

simulering med temperaturer enligt en normalvinter. Enligt Knutsson (2011) kommer 

permafrosten endast påverka maximalt tjäldjup marginellt och påverkar därför inte rapportens 

slutsatser. Permafrosten kommer dock medför att sambandet för tjälens nedträngning i naturlig 

jord kommer få ett lite annorlunda utseende i Kiruna på grund av flera nollisotermer återfinns i 

vissa tidssteg. 

5.5 Rekommendationer 

Baserat på utförda analyser kan den generella rekommendationen dras att vid grundläggning av 

massiva betongfundament i kallt klimat måste betongen och stålet tas med i tjäldimensionering 

på grund av skillnaden i deras värmetekniska egenskaper i jämförelse med jordens. Simulering 

visar dock att betongen får mindre effekt vid större köldmängder samt att vid stora köldmängder 

och låga värmeledningstal hos betongen ses inget ökat tjäldjup på grund av betongen. Utförda 

analyser visar att alternativ åtgärd bör användas tillsammans med isolering för att undvika risk 

med tjäle. Förslag på alternativ åtgärd är exempelvis ökat skyddslager eller ökat 

grundläggningsdjup, eller alternativt placera en värmeplatta under vindkraftverksfundamentet.    

Plastspecifika undersökningar bör utföras vid grundläggning av vindkraftverk i norra Sverige. 

Vid platsspecifika undersökningar krävs utförlig geotekniska undersökningar för att kunna 

uppskatta jordens värmetekniska egenskaper. Viktigt är även att beakta vilken typ av jord som 

återfinns längre ned under fundamentet eftersom det är detta material som avgör mängden 

tjällyftning och tjällossningens farlighet. Att den omkringliggande jorden består av grövre 

material har mindre betydelse om jorden under fundamentet består av finare fraktioner och 

därmed är mer tjälfarligt. Betongens egenskaper bör även i detalj undersökas och lämpligtvis 

väljas så att påverkan på tjäldjupet blir så liten som möjligt. Undersökningarna bör utföras för 

att kunna optimera grundläggningsmetoden med avseende på tjäle och därmed minska risker 

uppkomna i samband med tjäle.  

Dimensionering av isolering bör inte endast ske efter jordens egenskaper utan underliggande 

fundament måste beaktas. Platsspecifika undersökningar bör göras vid grundläggning av 

vindkraftverk för att säkerställa att tjälning under fundamentet ej uppstår. Om grundläggning 

redan skett bör ändå platsspecifik undersökning ske i form av jämförelse mellan betongens och 

jordens värmetekniska egenskaper, för att undersöka om problem med tjäle kan uppstå på 

platsen. Om risk för problem med tjäle förkommer bör vidare undersökas om tjälens 

nedträngning kan undvikas med isolering eller genom tillförsel av värme kring tornet. Ett 

alternativ kan även vara att utförligt undersöka till vilken grad tjällyftning under fundamentet 

kan ske. Detta sker vanligtvis genom en metod på engelska kallad ”Segregation potential 

theory”. För att kunna utföra denna typ av analys krävs noggrann undersökning av 

platsspecifika egenskaper hos jorden underliggande fundamentet eftersom bland annat 

transporthastigheten av vatten till frysfronten måste uppskattas. 

5.6 Förslag på fortsatta studier 

Som fortsatta studier rekommenderas är att vidare undersöka vilken betong som vanligtvis 

används vid grundläggning av vindkraftverk för att kunna undersöka om värmeutvecklingen i 
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betongen kan medföra en skillnad i maximalt tjäldjup och hur länge denna värme kan förväntas 

finnas i fundamentet. Förslagsvis bör fältstudie utföras där temperaturen mitt under fundamentet 

och inuti fundamentet mäts under en längre tid. Förslagsvis bör även temperaturen mätas 

utanför fundamentet på samma nivåer i marken, för att kunna se skillnaden i temperaturprofilen 

i naturlig mark i jämförelse med i fundament. Temperaturen skulle visa om tjälen tränger ned 

under fundamentet och även om betongen kan misstänkas alstra värme och på så sätt påverkar 

tjälens nedträngning.  

Olika konstruktioner kan klara olika stora påfrestningar beroende på dess utseende. I denna 

studie undersöks endast maximalt tjäldjup på ett idealiserat fundament. I verkliga fall kan mer 

detaljerade undersökningar utföras. Detta genom att undersöka vilka krafter från tjällyftning 

som fundamentet och vindkraftverket klarar av och vilken tjällyftning som kan tillåtas på 

platsen. Undersökningar av detta slag sker vanligtvis med metod nämnd ovan, ”Segregation 

potential theory”. Teorin tar hänsyn till jordens egenskaper och vindkraftverkets tyngd, varför 

undersökningen måste vara platsspecifik. Av intresse för vidare undersökning bör även vara att 

uppskatta vilken hållfasthetsreducering som kan förväntas uppkomma i underliggande jord vid 

tjällossning. Vindkraftverk utsätter ständigt marken för dynamiska krafter vilket kan få en 

förödande effekt på markens hållfasthetsegenskaper. Vilken effekt den dynamiska lasten får 

varierar beroende på geotekniska förhållanden och därför bör det undersökas om risk för 

frysning under fundamentet förekommer.  
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6 SLUTSATSER 

Syftet med examensarbetet var att studera tjälnedträngningen under ett vindkraftverk med 

typiskt gravitationsfundament för återkomsttider motsvarande verkets livslängd samt under 

längre perspektiv i norra Sverige. Följande slutsatser kan dras utgående från utförd 

litteraturstudie och utförda simuleringar.  

- Massiva betongfundament till vindkraftverk kan påverkan nollisotermens nedträngning så 

att maximalt tjäldjup under fundamentet är större än i omkringliggande jord.  

 

- Vilken effekt fundamentet får på tjäldjupet är beroende av köldmängd, jordens egenskaper 

och betongens termiska egenskaper. 

 

- Större köldmängder medför att differensen mellan tjäldjup i naturlig mark och under 

fundament blir mindre. 

 

- Ingående ballastmaterial i betongen påverkar dess värmeledningstal och därigenom även 

nollisotermens nedträngning under fundamentet. 

 

- Isolering kan användas för att minska tjälens nedträngning under fundamentet. Beroende på 

markprofilens utseende kommer isoleringen att få olika effekt.   

 

- Betong och stål kommer att påverka isoleringens effekt markant och deras egenskaper 

måste därför beaktas vid dimensionering av isolering.   

 

- Olika metoder kan användas för att undvika problem med tjäle vid grundläggning av 

vindkraftverk. Följande metoder rekommenderas här: 

 

 Öka skyddslagret under fundament. 

 Isolera ovan fundament. 

 Isolera inuti fundamentet, vid tornets infästning. 

 Placera värmeplatta under fundamentets mitt. 
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Biliga A - Ritning fundament 

 

Figur A-1 Ritning över idealiserat vindkraftverksfundament – sektion, samtliga mått i mm. 

Figur A-2 Ritning över idealiserat vindkraftverksfundament – plan, samtliga mått i mm. 
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Bilaga B - Modeller i TEMP/W 

 

Figur B-1 Modell använd i TEMP/W. 
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Figur B-2 Modell använd i TEMP/W vid simulering av åtgärdsmetod 1.  
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Figur B-3 Modell använd i TEMP/W vid simulering av åtgärdsmetod 2 (placering av isolering i fundamentet). 
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Bilaga C - Resultat i tabellform 

Resultat redovisande maximalt tjäldjup vid isolering med isoleringsmetod 1 respektive 

isoleringsmetod 2. 

Tabell C-1 Maximalt tjäldjup i Östersund med isoleringsmetod 1 respektive 2, snitt definierade enligt figur 3-10.  

    Maximalt tjäldjup Östersund (m) 

  
Lera >30% <30% Lera >30% <30% 

Metod 1 F25 F50 

S
n

it
t 

E 1,34 1,48 1,67 1,5 1,64 1,82 

B - - - - - - 

C 2,71 2,71 2,78 2,79 2,8 2,88 

D 2,79 2,79 2,83 2,88 2,89 2,95 

Metod 2 

       

S
n

it
t 

E 1,32 1,46 1,64 1,50 1,62 1,78 

B - - - - - - 

C 2,56 2,56 2,59 2,63 2,63 2,66 

D 2,45 2,45 2,45 2,54 2,53 2,53 
 

 

Tabell C-2 Maximalt tjäldjup i Kiruna med isoleringsmetod 1 respektive 2, snitt definierade enligt figur 3-10. 

    Maximalt tjäldjup Kiruna (m) 

  
Lera >30% <30% Lera >30% <30% 

Metod 1 F25 F50 

S
n

it
t 

E 2,37 2,55 2,64 2,41 2,61 2,7 

B 2,51 2,51 2,52 2,54 2,54 2,56 

C 3,26 3,27 3,4 3,28 3,32 3,48 

D 3,36 3,37 3,52 3,37 3,4 3,56 

Metod 2 

       

S
n

it
t 

E 2,37 2,54 2,6 2,4 2,58 2,67 

B 2,47 2,47 2,47 2,5 2,5 2,51 

C 3,07 3,07 3,16 3,1 3,12 3,22 

D 2,97 2,97 3,07 3,03 3,04 3,14 
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Resultat redovisande maximalt tjäldjup med varierande värmeledningstal hos betongen.  

Tabell C-3 Maximalt tjäldjup i blandkorning jord med finjordshalt mer än 30 % i Östersund med varierande 

värmeledningstal. 

  Maximalt tjäldjup (m) Östersund  

 

F25 F50 

 Värmeledningstal (kJ/d m ºC) Snitt B Snitt C Snitt D Snitt B Snitt C Snitt D 

333,5 2,96 3,16 3,11 3,08 3,25 3,25 

259,2 2,88 3,04 2,97 2,99 3,16 3,09 

207,4 2,79 2,94 2,87 2,91 3,07 2,96 

158,1 2,68 2,81 2,69 2,79 2,9 2,8 

 

Tabell C-4 Maximalt tjäldjup i blandkorning jord med finjordshalt mer än 30 % i Kiruna med varierande 

värmeledningstal. 

  Maximalt tjäldjup Kiruna (m) 

 
F25 F50 

Värmeledningstal (kJ/d m ºC) Snitt B Snitt C Snitt D Snitt B Snitt C Snitt D 

333,5 3,63 3,8 3,77 3,71 3,84 3,83 

259,2 3,52 3,65 3,63 3,56 3,71 3,66 

207,4 3,43 3,54 3,5 3,49 3,59 3,54 

158,1 3,27 3,38 3,28 3,33 3,43 3,35 
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Bilaga D - Klimatdata 

D.1 Klimatdata Östersund 

Tabell D-1 Samtlig klimatdata använd för Östersund. 

  Temperatur (°C) 

Månad Medel F25  F50 

Jul 13,9 13,9 13,9 

Aug 12,7 12,7 12,7 

Sep 8,2 8,2 8,2 

Okt 3,8 3,8 3,8 

Nov -2,4 -4,4 -4,9 

Dec -6,3 -11,2 -12,5 

Jan -8,9 -15,9 -17,7 

Feb -7,6 -15,0 -16,7 

Mar  -3,5 -6,2 -7,0 

Apr 1,3 1,3 1,3 

Maj 7,6 7,6 7,6 

Jun 12,5 12,5 12,5 

 

D.2 Klimadata Kiruna 

Tabell D-2 Samtlig klimatdata använd för Kiruna. 

  Temperatur (°C) 

Månad Medel F25  F50 

Jul 12,0 12,0 12,0 

Aug 9,8 9,8 9,8 

Sep 4,6 4,6 4,6 

Okt -1,4 -1,8 -1,9 

Nov -8,1 -10,7 -11,4 

Dec -11,9 -15,2 -16,2 

Jan -13,9 -17,7 -18,9 

Feb -12,5 -17,6 -18,8 

Mar  -8,7 -11,1 -11,8 

Apr -3,2 -4,2 -4,5 

Maj 3,4 3,4 3,4 

Jun 9,6 9,6 9,6 
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Bilaga E - Beräkning av materialparametrar 

E.1 Lera 

Tabell E-1 Antagna värden för lera enligt avsnitt 3.2.3. 

Storhet Symbol Enhet Värde 

Vattenkvot  w - 0,24 

Torrdensitet ρd ton/m
3
 1,60 

Porositet n - 0,40 

Vattenmättnadsgrad,  Sr - 0,96 

Värmeledningstal, kvarts λqz W/m K 7,70 

Värmeledningstal, resterande part λrest W/m K 2,40 

Kvartshalt i jord k % 20 

Värmeledningstal, vatten  λvatten W/m K 0,60 

Värmeledningstal, is  λis W/m K 2,25 

Specifika värmet, kvarts cqz kJ/kg °C 0,75 

Specifika värmet, resterande part crest kJ/kg °C 0,83 

Specifika värmet, is cis kJ/kg K 2,04 

Specifika värmet, vatten cvatten kJ/kg K 4,20 

Densitet, vatten ρvatten ton/m
3
 1,00 

 

Uppskattning av jordens lagringstäthet: 

Jordens lagringstäthet, ID beräknas med hjälp av uttryck beskrivit i Lambe och Whitman (1969) 

enligt: 

FL

L
D

ee

ee
I






 

där 

e är jordens portal 

eL är portalets lösaste lagring 

eF är portalets fastaste lagring 

Portalet beräknas med hjälp av nedanstående samband till: 

67,0
4,01

4,0

1








n

n
e

 

Portalets lösaste respektive fastaste lagring antas enligt Andersland och Ladanyi (1994) till 2,4 

och 0,5. Lerans lagringstäthet uppskattas därmed till:  

912,0
5,04,2

67,04,2












FL

L
D

ee

ee
I  

En lagringstäthet på 0,91 innebär enligt Lambe och Whitman (1969) väldigt fast lagrad jord.  

Värmeledningstal 

Värmeledningstal, jordpartikel 
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KmW
k

rest

k

qzpart /03,34,27,7 2,012,01
 

  

Värmeledningstal, vattenmättad frusen jord 

KmW
n

part

n

is

f

s /69,203,325,2 4,014,01
 

  

Värmeledningstal, vattenmättad icke frusen jord 

KmW
n

part

n

vatten

o

s ,/59,103,36,0 4,014,01
 

  

Värmeledningstal, torr naturlig jord 

KmW
d

d

d /24,0
1600947,02700

7,641600137,0

947,02700

7,64137,0















  

Kerstens tal, icke frusen finkornig jord  

98,0196,0log1log  re SK  

Kerstens tal, frusen finkornig jord  

96,0 re SK  

Värmeledningstal, frusen jord 

    KmWK ded

frusen

sf ,/59,224,096,024,069,2    

enhetsomvandling: 

CmdkJCmdkJKmW 


 /95,223/
1000

606024
59,2/59,2  

Värmeledningstal, icke frusen jord 

    KmWK ded

ofrusen

so /56,124,098,024,059,1    

enhetsomvandling: 

CmdkJCmdkJKmW 


 /92,134/
1000

606024
56,1/56,1  

Värmekapacitet 

Partikelns specifika värme, cpart kommer variera beroende på ingående material där kvarts har en 

stor inverkan. Kvarts procentuella inverkan uppskattas därför enligt: 

CkgkJckkcc restqzpart  /81,083,0)2,01(75,02,0)1(  

Värmekapacitet, frusen jord 
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  CmkJwccC ispartdf  3/76,208524,004,2814,01600)(  

Värmekapacitet, ofrusen jord 

  CmkJwccC vattempartdo  3/20,291524,02,4814,01600)(  

Vattenhalt 

Ursprunglig vattenhalt i jorden 

38,04,096,0  nS
V

nV

V

V
v r

p

ww  
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E.2 Blandkornig jord med finjordshalt > 30 % 

Tabell E-2 Antagna värden för blandkornig jord med finjordshalt > 30 % enligt avsnitt 3.2.3. 

Storhet Symbol Enhet Värde 

Vattenkvot  w - 0,2 

Torrdensitet ρd ton/m
3
 1,70 

Porositet  n - 0,36 

Vattenmättnadsgrad,  Sr - 0,94 

Värmeledningstal, kvarts λqz W/m K 7,70 

Värmeledningstal, resterande part λrest W/m K 2,40 

Kvartshalt i jord k % 40 

Värmeledningstal, vatten  λvatten W/m K 0,60 

Värmeledningstal, is  λis W/m K 2,25 

Specifika värmet, kvarts cqz kJ/kg °C 0,75 

Specifika värmet, resterande part crest kJ/kg °C 0,83 

Specifika värmet, is cis kJ/kg °C 2,04 

Specifika värmet, vatten cvatten kJ/kg °C 4,20 

Densitet, vatten ρvatten ton/m
3
 1,00 

 

Uppskattning av jordens lagringstäthet: 

Jordens lagringstäthet, ID beräknas med hjälp av uttryck beskrivit i Lambe och Whitman (1969) 

enligt: 

FL

L
D

ee

ee
I






 

där 

e är jordens portal 

eL är portalets lösaste lagring 

eF är portalets fastaste lagring 

Portalet beräknas med hjälp av nedanstående samband till: 

563,0
36,01

36,0

1








n

n
e

 

Portalets lösaste respektive fastaste lagring antas enligt Andersland och Ladanyi (1994) till 1,8 

och 0,25. Lagringstäthet uppskattas därmed till: 

80,0
25,08,1

56,08,1












FL

L
D

ee

ee
I  

En lagringstäthet på 0,8 innebär enligt Lambe och Whitman (1969) en fast lagrad jord. 

Värmeledningstal 

Värmeledningstal, jordpartikel 

KmW
k

rest

k

qzpart /83,34,27,7 4,014,01
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Värmeledningstal, vattenmättad frusen jord 

KmW
n

part

n

is

f

s /16,383,325,2 36,0136,01
 

  

Värmeledningstal, vattenmättad icke frusen jord 

KmW
n

part

n

vatten

o

s /96,183,36,0 36,0136,01
 

  

Värmeledningstal, torr naturlig jord 

KmW
d

d

d /27,0
1700947,02700

7,641700137,0

947,02700

7,64137,0















  

Kerstens tal, frusen finkornig jord  

94,0 re SK  

Kerstens tal, icke frusen finkornig jord  

97,0194,0log1log  re SK  

Värmeledningstal, frusen jord 

    KmWK ded

f

sf ,/99,227,094,027,016,3    

enhetsomvandling: 

CmdkJCmdkJKmW 


 /08,258/
1000

606024
99,2,/99,2  

Värmeledningstal, icke frusen jord 

    KmWK ded

o

so /92,127,097,027,096,1    

enhetsomvandling: 

CmdkJCmdkJKmW 


 /74,165/
1000

606024
92,1/92,1  

Värmekapacitet 

Partikelns specifika värme, cpart kommer variera beroende på ingående material där kvarts har en 

stor inverkan. Kvarts procentuella inverkan uppskattas därför enligt: 

CkgkJckkcc restqzpart  /798,083,0)4,01(75,04,0)1(  

Värmekapacitet, frusen jord 

  CmkJwccC ispartdf  3/2,20502,004,2798,01700)(  



Grundläggning av vindkraftverk i kallt klimat 

- 6 - 

Värmekapacitet, ofrusen jord 

  CmkJwccC vattempartdo  3/6,27842,02,4798,01700)(  

Vattenhalt 

Ursprunglig vattenhalt i jorden 

34,036,094,0  nS
V

nV

V

V
v r

p

ww  
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E.3 Blandkornig jord med finjordshalt, finjordshalt < 30 % 

Tabell E-3 Antagna värden för blandkornig jord med finjordshalt < 30 % enligt avsnitt 3.2.3. 

Storhet Symbol Enhet Värde 

Vattenkvot  w - 0,13 

Torrdensitet ρd ton/m
3
 1,90 

Porositet  n - 0,28 

Vattenmättnadsgrad,  Sr - 0,88 

Värmeledningstal, kvarts λqz W/m K 7,70 

Värmeledningstal, resterande part λrest W/m K 2,40 

Kvartshalt i jord k % 35 

Värmeledningstal, vatten  λvatten W/m K 0,60 

Värmeledningstal, is  λis W/m K 2,25 

Specifika värmet, kvarts cqz kJ/kg °C 0,75 

Specifika värmet, resterande part crest kJ/kg °C 0,83 

Specifika värmet, is cis kJ/kg °C 2,04 

Specifika värmet, vatten cvatten kJ/kg °C 4,2 

Densitet, vatten ρvatten ton/m
3
 1,00 

 

Uppskattning av jordens lagringstäthet: 

Jordens lagringstäthet, ID beräknas med hjälp av uttryck beskrivit i Lambe och Whitman (1969) 

enligt: 

FL

L
D

ee

ee
I






 

där 

e är jordens portal 

eL är portalets lösaste lagring 

eF är portalets fastaste lagring 

Portalet beräknas med hjälp av nedanstående samband till: 

389,0
28,01

28,0

1








n

n
e

 

Portalets lösaste respektive fastaste lagring antas enligt Andersland och Ladanyi (1994)  till 0,85 

och 0,14. Lagringstäthet uppskattas därmed till: 

65,0
14,085,0

39,085,0












FL

L
D

ee

ee
I  

En lagringstäthet på 0,65 innebär enligt Lambe och Whitman (1969) en medelfast till fast lagrad 

jord.  

Värmeledningstal 

Värmeledningstal, jordpartikel 
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KmW
k

rest

k

qzpart /61,340,270,7 35,0135,01
 

  

Värmeledningstal, vattenmättad frusen jord 

KmW
n

part

n

is

f

s /16,361,325,2 28,0128,01
 

  

Värmeledningstal, vattenmättad icke frusen jord 

KmW
n

part

n

vatten

o

s /18,261,360,0 28,0128,01
 

  

Värmeledningstal, torr naturlig jord 

KmW
d

d

d /36,0
1900947,02700

7,641900137,0

947,02700

7,64137,0















  

Kerstens tal, frusen grovkornig jord 

88,0 re SK  

Kerstens tal, icke frusen grovkornig jord 

96,0188,0log7,01log7,0  re SK  

Värmeledningstal, frusen jord 

    KmWK ded

f

sf /83,236,088,036,016,3    

enhetsomvandling: 

CmdkJCmdkJKmW 


 /15,244/
1000

606024
83,2,/83,2  

Värmeledningstal, icke frusen jord 

    KmWK ded

o

so /11,236,096,036,018,2    

enhetsomvandling: 

CmdkJCmdkJKmW 


 /56,182/
1000

606024
11,2/11,2  

Värmekapacitet 

Partikelns specifika värme, cpart kommer variera beroende på ingående material där kvarts har en 

stor inverkan. Kvarts procentuella inverkan uppskattas därför enligt: 

CkgkJckkcc restqzpart  /802,083,0)35,01(75,035,0)1(  

Värmekapacitet, frusen jord 
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  CmkJwccC ispartdf  3/68,202713,004,2802,01900)(  

Värmekapacitet, ofrusen jord 

  CmkJwccC vattempartdo  3/20,256113,02,4802,01900)(  

Vattenhalt 

Ursprunglig vattenhalt i jorden 

25,028,088,0  nS
V

nV

V

V
v r

p

ww  
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E.4 Skyddslager 

Tabell E-4 Antagna värden för skyddslagret enligt avsnitt 3.2.3. 

Storhet Symbol Enhet Värde 

Vattenkvot  w - 0,13 

Torrdensitet ρd ton/m
3
 1,90 

Porositet  n - 0,28 

Vattenmättnadsgrad,  Sr - 0,88 

Värmeledningstal, kvarts λqz W/m K 7,70 

Värmeledningstal, övriga partiklar λrest W/m K 2,40 

Kvartshalt i jord k % 30 

Värmeledningstal, vatten  λvatten W/m K 0,60 

Värmeledningstal, is  λis W/m K 2,25 

Specifika värmet, kvarts cqz kJ/kg °C 0,75 

Specifika värmet, rest  crest kJ/kg °C 0,83 

Specifika värmet, is cis kJ/kg °C 2,04 

Specifika värmet, vatten cvatten kJ/kg °C 4,20 

Densitet, vatten ρvatten ton/m
3
 1,00 

 

Värmeledningstal 

Värmeledningstal, jordpartikel 

KmW
k

rest

k

qzpart /40,340,270,7 3,013,01
 

  

Värmeledningstal, vattenmättad frusen jord 

KmW
n

part

n

is

f

s /03,340,325,2 28,0128,01
 

  

Värmeledningstal, vattenmättad icke frusen jord 

KmW
n

part

n

vatten

o

s /09,240,360,0 28,0128,01
 

  

Värmeledningstal, torr krossad jord 

KmWnd /64,028,0039,0039,0 2,22,2    

Kerstens tal, frusen grovkornig jord 

88,0 re SK  

Kerstens tal, icke frusen grovkornig jord 

96,0188,0log7,01log7,0  re SK  

Värmeledningstal, frusen jord 

    KmWK ded

f

sf /75,264,088,064,003,3    

enhetsomvandling: 
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CmdkJCmdkJKmW 


 /18,237/
1000

606024
75,2/75,2  

Värmeledningstal, icke frusen jord 

    KmWK ded

o

so /04,264,096,064,009,2    

enhetsomvandling: 

CmdkJCmdkJKmW 


 /05,176/
1000

606024
04,2/04,2  

Värmekapacitet 

Partikelns specifika värme, cpart kommer variera beroende på ingående material där kvarts har en 

stor inverkan. Kvarts procentuella inverkan uppskattas därför enligt: 

CkgkJckkcc restqzpart  /806,083,0)3,01(75,03,0)1(  

Värmekapacitet, frusen jord 

  CmkJwccC ispartdf  3/3,203513,004,2806,01900)(  

Värmekapacitet, ofrusen jord 

  CmkJwccC vattempartdo  3/8,256813,02,4806,01900)(  

Vattenhalt 

Ursprunglig vattenhalt i jorden 

25,028,088,0  nS
V

nV

V

V
v r

p

ww
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Bilaga F – Bilder resultat TEMP/W 

F.1 Östersund F25 

 
Figur F-1Maximalt tjäldjup vid simulering i lera i Östersund med återkomsttiden 25 år. Mörkblå linje i figur visar 

nollisotermens djup, här kallat tjäldjupet. Den övre nollisotermen indikerar att marken börjat tina när maximalt 

tjäldjup uppstår.  

 
Figur F-2 Maximalt tjäldjup vid simulering i blandkornig jord med finjordshalt mer än 30 % i Östersund med 

återkomsttiden 25 år. Mörkblå linje i figur visar nollisotermens djup, här kallat tjäldjupet. Den övre nollisotermen 

indikerar att marken börjat tina när maximalt tjäldjup uppstår.  

 
Figur F-3 Maximalt tjäldjup vid simulering i blandkornig jord med finjordshalt mindre än 30 % i Östersund med 

återkomsttiden 25 år. Mörkblå linje i figur visar nollisotermens djup, här kallat tjäldjupet. Den övre nollisotermen 

indikerar att marken börjat tina när maximalt tjäldjup uppstår. 
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F.2 Östersund F50 

 
Figur F-4 Maximalt tjäldjup vid simulering i lera i Östersund med återkomsttiden 50 år. Mörkblå linje i figur visar 

nollisotermens djup, här kallat tjäldjupet. Den övre nollisotermen indikerar att marken börjat tina när maximalt 

tjäldjup uppstår. 

 
Figur F-5 Maximalt tjäldjup vid simulering i blandkornig jord med finjordshalt mer än 30 % i Östersund med 

återkomsttiden 50 år. Mörkblå linje i figur visar nollisotermens djup, här kallat tjäldjupet. Den övre nollisotermen 

indikerar att marken börjat tina när maximalt tjäldjup uppstår. 

 
Figur F-6 Maximalt tjäldjup vid simulering i blandkornig jord med finjordshalt mindre än 30 % i Östersund med 

återkomsttiden 50 år. Mörkblå linje i figur visar nollisotermens djup, här kallat tjäldjupet. Den övre nollisotermen 

indikerar att marken börjat tina när maximalt tjäldjup uppstår. 
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F.3 Kiruna F25 

 
Figur F-7 Maximalt tjäldjup vid simulering i lera i Kiruna med återkomsttiden 25 år. Mörkblå linje i figur visar 

nollisotermens djup, här kallat tjäldjupet. Den övre nollisotermen indikerar att marken börjat tina när maximalt 

tjäldjup uppstår. 

 
Figur F-8 Maximalt tjäldjup vid simulering i blandkornig jord med finjordshalt mer än 30 % i Kiruna med 

återkomsttiden 25 år. Mörkblå linje i figur visar nollisotermens djup, här kallat tjäldjupet. Den övre nollisotermen 

indikerar att marken börjat tina när maximalt tjäldjup uppstår. 

 
Figur F-9 Maximalt tjäldjup vid simulering i blandkornig jord med finjordshalt mindre än 30 % i Kiruna med 

återkomsttiden 25 år. Mörkblå linje i figur visar nollisotermens djup, här kallat tjäldjupet. Den övre nollisotermen 

indikerar att marken börjat tina när maximalt tjäldjup uppstår. 
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F.4 Kiruna F50 

 
Figur F-10 Maximalt tjäldjup vid simulering i lera i Kiruna med återkomsttiden 50 år. Mörkblå linje i figur visar 

nollisotermens djup, här kallat tjäldjupet. Den övre nollisotermen indikerar att marken börjat tina när maximalt 

tjäldjup uppstår. 

 
Figur F-11 Maximalt tjäldjup vid simulering i blandkornig jord med finjordshalt mer än 30 % i Kiruna med 

återkomsttiden 50 år. Mörkblå linje i figur visar nollisotermens djup, här kallat tjäldjupet. Den övre nollisotermen 

indikerar att marken börjat tina när maximalt tjäldjup uppstår. 

 
Figur F-12 Maximalt tjäldjup vid simulering i blandkornig jord med finjordshalt mindre än 30 % i Kiruna med 

återkomsttiden 50 år. Mörkblå linje i figur visar nollisotermens djup, här kallat tjäldjupet. Den övre nollisotermen 

indikerar att marken börjat tina när maximalt tjäldjup uppstår. 
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F.5 Östersund F25 isoleringsmetod 1 

 
Figur F-13 Maximalt tjäldjup vid simulering av isoleringsmetod 1 i lera i Östersund med återkomsttiden 25 år. 

Mörkblå linje i figur visar nollisotermens djup, här kallat tjäldjupet. Den övre nollisotermen indikerar att marken 

börjat tina när maximalt tjäldjup uppstår. 

 
Figur F-14 Maximalt tjäldjup vid simulering av isoleringsmetod 1 i blandkornig jord med finjordshalt mer än 30 % i 

Östersund med återkomsttiden 25 år. Mörkblå linje i figur visar nollisotermens djup, här kallat tjäldjupet. Den övre 

nollisotermen indikerar att marken börjat tina när maximalt tjäldjup uppstår. 

 
Figur F-15 Maximalt tjäldjup vid simulering av isoleringsmetod 1 i blandkornig jord med finjordshalt mindre än 30 

% i Östersund med återkomsttiden 25 år. Mörkblå linje i figur visar nollisotermens djup, här kallat tjäldjupet. Den 

övre nollisotermen indikerar att marken börjat tina när maximalt tjäldjup uppstår. 
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F.6 Östersund F50 isoleringsmetod 1 

 
Figur F-16 Maximalt tjäldjup vid simulering av isoleringsmetod 1 i lera i Östersund med återkomsttiden 50 år. 

Mörkblå linje i figur visar nollisotermens djup, här kallat tjäldjupet. Den övre nollisotermen indikerar att marken 

börjat tina när maximalt tjäldjup uppstår. 

 
Figur F-17 Maximalt tjäldjup vid simulering av isoleringsmetod 1 i blandkornig jord med finjordshalt mer än 30 % i 

Östersund med återkomsttiden 50 år. Mörkblå linje i figur visar nollisotermens djup, här kallat tjäldjupet. Den övre 

nollisotermen indikerar att marken börjat tina när maximalt tjäldjup uppstår. 

 
Figur F-18 Maximalt tjäldjup vid simulering av isoleringsmetod 1 i blandkornig jord med finjordshalt mindre än 30 

% i Östersund med återkomsttiden 50 år. Mörkblå linje i figur visar nollisotermens djup, här kallat tjäldjupet. Den 

övre nollisotermen indikerar att marken börjat tina när maximalt tjäldjup uppstår. 
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F.7 Kiruna F25 isoleringsmetod 1 

 
Figur F-19 Maximalt tjäldjup vid simulering av isoleringsmetod 1 i lera i Kiruna med återkomsttiden 25 år. Mörkblå 

linje i figur visar nollisotermens djup, här kallat tjäldjupet. Den övre nollisotermen indikerar att marken börjat tina 

när maximalt tjäldjup uppstår. 

 
Figur F-20 Maximalt tjäldjup vid simulering av isoleringsmetod 1 i blandkornig jord med finjordshalt mer än 30 % i 

Kiruna med återkomsttiden 25 år. Mörkblå linje i figur visar nollisotermens djup, här kallat tjäldjupet. Den övre 

nollisotermen indikerar att marken börjat tina när maximalt tjäldjup uppstår. 

 
Figur F-21 Maximalt tjäldjup vid simulering av isoleringsmetod 1 i blandkornig jord med finjordshalt mindre än 30 

% i Kiruna med återkomsttiden 25 år. Mörkblå linje i figur visar nollisotermens djup, här kallat tjäldjupet. Den övre 

nollisotermen indikerar att marken börjat tina när maximalt tjäldjup uppstår. 
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F.8 Kiruna F50 isoleringsmetod 1 

 
Figur F-22 Maximalt tjäldjup vid simulering av isoleringsmetod 1 i lera i Kiruna med återkomsttiden 50 år. Mörkblå 

linje i figur visar nollisotermens djup, här kallat tjäldjupet. Den övre nollisotermen indikerar att marken börjat tina 

när maximalt tjäldjup uppstår. 

 
Figur F-23 Maximalt tjäldjup vid simulering av isoleringsmetod 1 i blandkornig jord med finjordshalt mer än 30 % i 

Kiruna med återkomsttiden 50 år. Mörkblå linje i figur visar nollisotermens djup, här kallat tjäldjupet. Den övre 

nollisotermen indikerar att marken börjat tina när maximalt tjäldjup uppstår. 

 
Figur F-24 Maximalt tjäldjup vid simulering av isoleringsmetod 1 i blandkornig jord med finjordshalt mindre än 30 

% i Kiruna med återkomsttiden 50 år. Mörkblå linje i figur visar nollisotermens djup, här kallat tjäldjupet. Den övre 

nollisotermen indikerar att marken börjat tina när maximalt tjäldjup uppstår. 
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F.9 Östersund F25 isoleringsmetod 2 

 
Figur F-25 Maximalt tjäldjup vid simulering av isoleringsmetod 2 i lera i Östersund med återkomsttiden 25 år. 

Mörkblå linje i figur visar nollisotermens djup, här kallat tjäldjupet. Den övre nollisotermen indikerar att marken 

börjat tina när maximalt tjäldjup uppstår. 

 
Figur F-26 Maximalt tjäldjup vid simulering av isoleringsmetod 2 i blandkornig jord med finjordshalt mer än 30 % i 

Östersund med återkomsttiden 25 år. Mörkblå linje i figur visar nollisotermens djup, här kallat tjäldjupet. Den övre 

nollisotermen indikerar att marken börjat tina när maximalt tjäldjup uppstår. 

 
Figur F-27 Maximalt tjäldjup vid simulering av isoleringsmetod 2 i blandkornig jord med finjordshalt mindre än 30 

% i Östersund med återkomsttiden 25 år. Mörkblå linje i figur visar nollisotermens djup, här kallat tjäldjupet. Den 

övre nollisotermen indikerar att marken börjat tina när maximalt tjäldjup uppstår. 
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F.10 Östersund F50 isoleringsmetod 2 

 
Figur F-28 Maximalt tjäldjup vid simulering av isoleringsmetod 2 i lera i Östersund med återkomsttiden 50 år. 

Mörkblå linje i figur visar nollisotermens djup, här kallat tjäldjupet. Den övre nollisotermen indikerar att marken 

börjat tina när maximalt tjäldjup uppstår. 

 
Figur F-29 Maximalt tjäldjup vid simulering av isoleringsmetod 2 i blandkornig jord med finjordshalt mer än 30 % i 

Östersund med återkomsttiden 50 år. Mörkblå linje i figur visar nollisotermens djup, här kallat tjäldjupet. Den övre 

nollisotermen indikerar att marken börjat tina när maximalt tjäldjup uppstår. 

 
Figur F-30 Maximalt tjäldjup vid simulering av isoleringsmetod 2 i blandkornig jord med finjordshalt mindre än 30 

% i Östersund med återkomsttiden 50 år. Mörkblå linje i figur visar nollisotermens djup, här kallat tjäldjupet. Den 

övre nollisotermen indikerar att marken börjat tina när maximalt tjäldjup uppstår. 

  



Bilaga F 

- 11 - 

 

F.11 Kiruna F25 isoleringsmetod 2 

 
Figur F-31 Maximalt tjäldjup vid simulering av isoleringsmetod 2 i lera i Kiruna med återkomsttiden 25 år. Mörkblå 

linje i figur visar nollisotermens djup, här kallat tjäldjupet. Den övre nollisotermen indikerar att marken börjat tina 

när maximalt tjäldjup uppstår. 

 
Figur F-32 Maximalt tjäldjup vid simulering av isoleringsmetod 2 i blandkornig jord med finjordshalt mer än 30 % i 

Kiruna med återkomsttiden 25 år. Mörkblå linje i figur visar nollisotermens djup, här kallat tjäldjupet. Den övre 

nollisotermen indikerar att marken börjat tina när maximalt tjäldjup uppstår. 

 
Figur F-33 Maximalt tjäldjup vid simulering av isoleringsmetod 2 i blandkornig jord med finjordshalt mindre än 30 

% i Kiruna med återkomsttiden 25 år. Mörkblå linje i figur visar nollisotermens djup, här kallat tjäldjupet. Den övre 

nollisotermen indikerar att marken börjat tina när maximalt tjäldjup uppstår. 
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F.12 Kiruna F50 isoleringsmetod 2 

 
Figur F-34 Maximalt tjäldjup vid simulering av isoleringsmetod 2 i lera i Kiruna med återkomsttiden 50 år. Mörkblå 

linje i figur visar nollisotermens djup, här kallat tjäldjupet. Den övre nollisotermen indikerar att marken börjat tina 

när maximalt tjäldjup uppstår. 

 
Figur F-35 Maximalt tjäldjup vid simulering av isoleringsmetod 2 i blandkornig jord med finjordshalt mer än 30 % i 

Kiruna med återkomsttiden 50 år. Mörkblå linje i figur visar nollisotermens djup, här kallat tjäldjupet. Den övre 

nollisotermen indikerar att marken börjat tina när maximalt tjäldjup uppstår. 

 
Figur F-36 Maximalt tjäldjup vid simulering av isoleringsmetod 2 i blandkornig jord med finjordshalt mindre än 30 

% i Kiruna med återkomsttiden 50 år. Mörkblå linje i figur visar nollisotermens djup, här kallat tjäldjupet. Den övre 

nollisotermen indikerar att marken börjat tina när maximalt tjäldjup uppstår. 
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F.13 Östersund F25 varierande värmeledningstal i betong 

 
Figur F-37Maximalt tjäldjup vid simulering av fundament bestående av betong med värmeledningstalet 158,1 kJ/(d 

m ºC) i blandkornig jord med finjordshalt mer än 30 % i Östersund med återkomsttiden 25 år. Mörkblå linje i figur 

visar nollisotermens djup, här kallat tjäldjupet. Den övre nollisotermen indikerar att marken börjat tina när 

maximalt tjäldjup uppstår. 

 
Figur F-38 Maximalt tjäldjup vid simulering av fundament bestående av betong med värmeledningstalet 259,2 kJ/(d 

m ºC) i blandkornig jord med finjordshalt mer än 30 % i Östersund med återkomsttiden 25 år. Mörkblå linje i figur 

visar nollisotermens djup, här kallat tjäldjupet. Den övre nollisotermen indikerar att marken börjat tina när 

maximalt tjäldjup uppstår. 

 
Figur F-39 Maximalt tjäldjup vid simulering av fundament bestående av betong med värmeledningstalet 333,5  kJ/(d 

m ºC) i blandkornig jord med finjordshalt mer än 30 % i Östersund med återkomsttiden 25 år. Mörkblå linje i figur 

visar nollisotermens djup, här kallat tjäldjupet. Den övre nollisotermen indikerar att marken börjat tina när 

maximalt tjäldjup uppstår. 

  



Grundläggning av vindkraftverk i kallt klimat 

- 14 - 

 

F.14 Östersund F50 varierande värmeledningstal i betong 

 
Figur F-40 Maximalt tjäldjup vid simulering av fundament bestående av betong med värmeledningstalet 158,1 kJ/(d 

m ºC) i blandkornig jord med finjordshalt mer än 30 % i Östersund med återkomsttiden 50 år. Mörkblå linje i figur 

visar nollisotermens djup, här kallat tjäldjupet. Den övre nollisotermen indikerar att marken börjat tina när 

maximalt tjäldjup uppstår.   

 
Figur F-41 Maximalt tjäldjup vid simulering av fundament bestående av betong med värmeledningstalet 259,2 kJ/(d 

m ºC) i blandkornig jord med finjordshalt mer än 30 % i Östersund med återkomsttiden 50 år. Mörkblå linje i figur 

visar nollisotermens djup, här kallat tjäldjupet. Den övre nollisotermen indikerar att marken börjat tina när 

maximalt tjäldjup uppstår. 

 
Figur F-42 Maximalt tjäldjup vid simulering av fundament bestående av betong med värmeledningstalet 333,5  kJ/(d 

m ºC) i blandkornig jord med finjordshalt mer än 30 % i Östersund med återkomsttiden 50 år. Mörkblå linje i figur 

visar nollisotermens djup, här kallat tjäldjupet. Den övre nollisotermen indikerar att marken börjat tina när 

maximalt tjäldjup uppstår. 
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F.15 Kiruna F25 varierande värmeledningstal i betong 

 
Figur F-43 Maximalt tjäldjup vid simulering av fundament bestående av betong med värmeledningstalet 158,1 kJ/(d 

m ºC) i blandkornig jord med finjordshalt mer än 30 % i Kiruna med återkomsttiden 25 år. Mörkblå linje i figur 

visar nollisotermens djup, här kallat tjäldjupet. Den övre nollisotermen indikerar att marken börjat tina när 

maximalt tjäldjup uppstår. 

 
Figur F-44 Maximalt tjäldjup vid simulering av fundament bestående av betong med värmeledningstalet 259,2 kJ/(d 

m ºC) i blandkornig jord med finjordshalt mer än 30 % i Kiruna med återkomsttiden 25 år. Mörkblå linje i figur 

visar nollisotermens djup, här kallat tjäldjupet. Den övre nollisotermen indikerar att marken börjat tina när 

maximalt tjäldjup uppstår. 

 
Figur F-45 Maximalt tjäldjup vid simulering av fundament bestående av betong med värmeledningstalet 333,5  kJ/(d 

m ºC) i blandkornig jord med finjordshalt mer än 30 % i Kiruna med återkomsttiden 25 år. Mörkblå linje i figur 

visar nollisotermens djup, här kallat tjäldjupet. Den övre nollisotermen indikerar att marken börjat tina när 

maximalt tjäldjup uppstår. 
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F.16 Kiruna F50 varierande värmeledningstal i betong 

 
Figur F-46 Maximalt tjäldjup vid simulering av fundament bestående av betong med värmeledningstalet 158,1 kJ/(d 

m ºC) i blandkornig jord med finjordshalt mer än 30 % i Kiruna med återkomsttiden 50 år. Mörkblå linje i figur 

visar nollisotermens djup, här kallat tjäldjupet. Den övre nollisotermen indikerar att marken börjat tina när 

maximalt tjäldjup uppstår. 

 
Figur F-47 Maximalt tjäldjup vid simulering av fundament bestående av betong med värmeledningstalet 259,2 kJ/(d 

m ºC) i blandkornig jord med finjordshalt mer än 30 % i Kiruna med återkomsttiden 50 år. Mörkblå linje i figur 

visar nollisotermens djup, här kallat tjäldjupet. Den övre nollisotermen indikerar att marken börjat tina när 

maximalt tjäldjup uppstår.  

 
Figur F-48 Maximalt tjäldjup vid simulering av fundament bestående av betong med värmeledningstalet 333,5  kJ/(d 

m ºC) i blandkornig jord med finjordshalt mer än 30 % i Kiruna med återkomsttiden 50 år. Mörkblå linje i figur 

visar nollisotermens djup, här kallat tjäldjupet. Den övre nollisotermen indikerar att marken börjat tina när 

maximalt tjäldjup uppstår. 


