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Sammanfattning 

Detta examensarbete har gjorts på uppdrag av Tyréns med syftet att påvisa förbättringsförslag 

vid dimensionering av bergförankring till vindkraftfundament. Målet har varit att visa hur 

krafter som inte finns med i dagens beräkningar, skulle kunna användas i framtida 

beräkningar för att förbättra det konservativa förhållningssätt som används idag. 

 

Kunskapsinhämtningen för arbetet har skett i form av inläsning på området från tryckt 

litteratur och artiklar publicerade på internet, tillsammans med muntlig- och skriftlig 

kommunikation med handledare och yttre expertis.  

 

För att undersöka vilken påverkan krafter som inte tillgodoräknas i nuvarande sätt att räkna 

skulle komma att ha, har ett verkligt beräkningsfall studerats och ett teoretiskt beräkningsfall 

upprättats. Med grund i det teoretiska fallet har följande parametrar studerats: 

 

 Ändrad öppningsvinkel för bergkonen 

 Lyftande påverkan av vatten 

 Draghållfasthet verkande på bergkonen 

 Friktion längs bergkonens mantelyta 

 

Resultaten som erhållits från undersökning av dessa faktorers påverkan är: 

 

 Generellt bör en öppningsvinkel på 90° eller något mellan 60-90° användas vid 

bergkonsberäkning istället för dagslägets 60°. 

 Berggrunden bör i regel inte betraktas som vattenmättad. Dagens modell inkluderar en 

vattenmättad berggrund vilket inte är möjligt. Undantaget är väldigt fragmenterad 

berggrund vilken inte är lämplig till bergförankring. Ett mer troligt scenario vore att 

ett vattentryck som verkar över bergkonens mantelarea skulle kunna räknas med som 

ett slags värsta fall.  

 Draghållfasthet i berget har en stor positiv inverkan men bör användas med 

försiktighet då klart fastställd brotteori saknas. 

 Friktion är komplicerat att räkna med vid bergkonsberäkning eftersom det är svårt att 

veta hur konen kommer att gå i brott och vridas ur sitt läge. Friktionen antas inte heller 

vara särskilt stor i förhållande till andra krafter och kan därför försummas. 

 

Den huvudsakliga slutsatsen utifrån detta är att det sker en överdimensionering av längden på 

förankringsstagen i dagsläget. Detta medför att beräkningen av den bergvolym som krävs för 

att kunna uppta förspänningskraften i stagen inte står i relation till staglängden. 

Rekommendationen är dock att ytterligare undersökningar genom fälttester bör ske för att 

kunna fastställa detta. 
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Abstract 

This thesis has been performed on behalf of Tyréns with the purpose to demonstrate 

improvement suggestions regarding dimensioning of rock anchored wind turbine foundations. 

The intention has been to show how the forces, which are not included in the current 

calculations, could be used in the future to improve the somewhat conservative approach used 

today. The knowledge needed for the work has been obtained by reading printed literature, 

published articles and through communication with supervisors and external expertise. 

 

To investigate which and how big of an impact the forces that are not included in the current 

way of counting would have, a real calculation procedure have been studied and a theoretical 

calculation case has been established. Based on the theoretical case the following parameters 

have been studied: 

 

 Changed apex angle of the rock cone 

 Lifting effect due to water pressure 

 Tensile strength along the rock cone 

 Friction along the cone surface 

 

The results obtained from the study of these factors impact are: 

 

 The apex angle of the rock cone should be adjusted to an angle of 90° or somewhere in 

between of 60° - 90° instead of today’s value of 60°. 

 The bedrock should generally not be considered saturated. The current model includes 

a saturated rock mass which is only possible in a heavily fractured rock mass. If the 

rock mass is very fractured it is not suitable for rock anchoring. A more likely scenario 

would be that the water pressure is acting across the surface area of the rock cone. It 

could be considered as a worst case scenario. 

 Tensile strength of the bedrock has a big influence on the stability of the foundation, 

but should be used with caution before the rock quality and fractures have been 

investigated and also because there is not any defined failure theory. 

 Friction is a factor which is difficult to include in a calculation model because it is 

hard to know how the rock cone will move and how the rotation out of position will 

occur. Friction force is assumed to be small in relation to other forces and can 

therefore be neglected. 

 

The main conclusion is that an over dimensioning of the length of the anchors occur due to 

the current way of calculating. The rock volume that is required to obtain the pre-tension load 

is because of mentioned factors not in proportion to the anchor length. The recommendation 

is to perform field test to determine if lower rock volume could be used to obtain the pre-

tension load. 
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1. Inledning 

Historisk sett har vindens energi använts till att segla över haven och till malning i 

väderkvarnar. På senare tid har vinden blivit en allt mer betydande källa till elproduktion 

globalt, bland annat på grund av sin relativt låga miljöpåverkan. Även i Sverige får 

vindkraften en allt större betydelse och 2014 uppgick produktionen till ca 11,5 TWh vilket 

motsvarar ungefär 8 % av Sveriges totala energiproduktion 2014 [17]. Uppgifter från vecka 

15, år 2015 påvisar trenden att vindkraften ökar årligen vilket kan ses i figur 1 nedan. I 

dagsläget är vindkraften Sveriges tredje största kraftslag i och med att den ökar samtidigt som 

värmekraftsproduktionen minskar [17]. 

  

 
Figur 1. Vindkraftproduktionen och dess ökning. Mätningar från april 2015 indikerar på en 

ökning även för år 2015 [17]. 

 

Sedan början av år 2012 har Sverige och Norge en gemensam elcertifikatmarknad med handel 

av elcertifikat över gränsen Handelsavtalet omfattar ett gemensamt mål att öka produktionen 

av förnybar energi med 26,4 TWh mellan år 2012 och 2020 [14]. Till förnybar energi räknas 

bio-, vatten- och vindkraft med flera. Utöver elcertifikathandeln med Norge så har EU och 

dess medlemsländer lagt upp mål för hur stor andel av den inhemska energiproduktionen som 

ska härstamma från förnybara energislag. Sverige är sedan år 2013 ledande bland EU-

länderna och har redan uppfyllt målet om andel förnybar energi som satts till år 2020, se figur 

2. På grund av handelsavtalet som nämnts mellan Norge och Sverige kommer vindkraften 

förmodligen att öka ytterligare som en del av ökningen av förnybar energi. 

 

 

 



Inledning 

 

 

2 

 

 
Figur 2. EU:s mål om förnybar energi. Sverige är ledande inom EU på förnybarenergi och 

har redan efter år 2013 uppfyllt målen [9]. 

 

Allt detta föranleder att det byggs fler och större vindkraftsparker i Sverige. Det i sin tur leder 

till ekonomiska fördelar för företag som kan dimensionera och bygga fundament till 

vindkraftverk säkert och billigt. 

1.1 Syfte och mål 

Dagens utveckling av vindkraft gör att det sker en kraftig utbyggnad av vindkraft i Sverige 

med allt högre torn och större fundament, vilket medför att det finns potentiellt stora 

kostnadsbesparingar att göra om dimensioneringsprocessen kan optimeras. En hypotes finns 

om att sättet som används för beräkningar idag är konservativt eftersom parametrar som kan 

vara fördelaktiga för stabiliteten helt bortses vid bergkonberäkningar. Den kunskap och 

erfarenhet som finns tillämpad inom området idag grundar sig i många fall i tunnelbyggande 

och dammkonstruktioner, vilka kan sägas ha likheter med bergförankring av 

vindkraftfundament men kan inte appliceras rakt av. Det är en uppfattning som verkar finnas 

hos de personer som varits i kontakt med och som arbetar med att dimensionera 

bergförankrade vindkraftfundament. Det är samtidigt en uppfattning som kanske inte alltid 

delas av granskare, speciellt utländska sådana som generellt saknar kunskap om vår 

berggrund. Vårt arbete syftar till att utreda om det sker en överdimensionering eller inte och 

de konkreta frågorna som analyserats är: 

 

 Är det rimligt att dimensionera fundamenten utan att omgivande berg kan uppta skjuv-

, tryck- och dragkrafter vid bergkonsberäkning? 
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 Kan en skattad modell skapas för vidhäftningsförmåga mellan berg och betong med 

ledning av bergets kvalité? 

 

Svar på frågeställningarna är tänkta att ge en uppfattning för om en överdimensionering sker 

eller inte samt hur dimensioneringsprocessen kan förbättras. 

1.2. Avgränsningar 

Avgränsningar som gjorts i studien är: 

 

 Att fokus kommer ligga på bergförankringen och det som påverkar denna, 

fundamentets utformning kommer inte att behandlas i någon större utsträckning. 

 Att dimensioneringsberäkningar endast kommer att ske mot brott i bergmassan och 

brott mellan berg och betong.  

 Ingen hänsyn tas till möjlig förekomst av diskontinuiteter inom bergkonen eller längs 

med förankringslängden. 

 Att processen från inledande undersökningar betraktas, men förbättringsförslag till 

vissa delar kan komma att utelämnas om egna eller externa kunskaper på området inte 

anses vara tillräckliga. 

1.3 Allmänt om vindkraft 

Redan i slutet av 1800-talet konstruerades det första vindkraftverket och det producerade 

elektricitet i över 20 år. Moderna vindkraftverk byggs allt högre, vanligtvis med en tornhöjd 

på 100-120 meter men det finns även 5MW-verk med en totalhöjd på 230 meter [22]. 

Vindkraftverken består av en rad komponenter däribland huvuddelarna fundament, torn och 

nav. Fundamentet förankrar verken med marken, tornet utgör själva kroppen och navet 

innehåller de energiproducerande delarna, se figur 3. 
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Figur 3. Tekniskbeskrivning av ett nav i vindkraftverk [18]. 

 

Rotorbladen som är vridbara efter vindens riktning skapar en lyftkraft vilket gör att en 

rotationsrörelse uppstår och via en axel överförs till generatorn som omvandlar rotationen till 

elström. För att elektrisk energi skall skapas krävs ett motstånd i form av en generator som 

omvandlar rotationsenergin. Det sker ständigt en utveckling på området och i takt med att 

vindkraftverken byggs allt större söks områden med kraftigare vind. Hårdare vind 

kompletteras med ett högre motstånd i generatorn och mer energi kan skapas. 

 

Dagens torn byggs allt högre med syftet att nå upp till energirikare vindar. Man kan generellt 

säga att varje fördubbling av tornhöjd ger 10 % hårdare vind och varje fördubbling av 

vindstyrka ger en 8 gånger högre energiproduktion [13]. För att få ut effektivast 

energiproduktion beräknas bladspetsen nå en hastighet på 5-7 gånger större än den ostörda 

vindens hastighet, vilket betyder att om det blåser 10 m/s så skall bladspetsen hålla en 

hastighet av 50-70 m/s [5]. Även om det finns extremfall av vindar uppemot 60 m/s så 

konstrueras inte verken för att producera i dessa förhållanden. Vid för kraftiga vindar vinklas 

istället bladen för att inte kraften som verkar på dem och verket som helhet ska vara större än 

den kraft de konstruerats för. Dimensioneringen som utförs idag är att en effektiv vind skall 

hålla kring 15 m/s vilket kallas märkvind, men det förändrar inte faktumet att verken måste 

kunna stå emot kraften av extremvindar. Stoppvind, d.v.s. den vind som anses vara en 

maximal vind för att producera el ligger kring 25 m/s [5].   
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1.4 Fundamenttyper 

När det kommer till planering av fundament för vindkraftverk så finns det en del aspekter att 

ta hänsyn till. Den främsta faktorn är placeringen av vindkraftverket med tillhörande 

fundament som kan ske i hav, d.v.s. under vatten eller på land på berg eller jord. Till havs 

finns fundamenttyperna gravitationsfundament, monopile och tripod [16]. Fundament som 

anläggs på land klassas som gravitationsfundament och bergförankrade fundament. Detta 

projekt avgränsas till land och bergförankrade fundament och därmed behandlas inte någon av 

de andra typerna. 

1.4.1 Bergförankrade fundament 

Bergförankrade fundament har likheter men även skillnader med den andra typen av 

landfundament som benämns gravitationsfundament. Likheterna är att metodiken över hur de 

fungerar är densamma. De skapar båda en kraft som verkar för att hålla vindkraftverken 

stabila men på lite olika sätt och skillnaderna mellan fundamenttyperna ser man tydligast på 

storleken. Gravitationsfundamenten bildar en mer vidsträckt kropp med en geometri på ca 20 

m i diameter och 2-3 m höjd för cirkulära fundament [16]. Storleken har att göra med att 

tyngden och utbredningen av fundamentet ska vara tillräcklig för att inte fundamentet ska 

kunna tippa, med hänsyn till det moment av vind som det utsätts för. 

 

Bergförankrade fundament fungerar på liknande sätt men istället för att stabiliteten enbart 

beror på tyngden och utbredningen av fundamentet så tillgodoräknas förspänningen av stag 

som förankras i berget för att hålla det stabilt. Detta medför att man även kan minska på 

fundamentets storlek genom att berget fungerar som en motvikt. Ett bergförankrat fundament 

knyter med hjälp av förankringsstag samman den underliggande bergmassan. På så vis kan 

man minska fundamentets storlek till vanligtvis ca 10 m i diameter. Fördelen med att minska 

på fundamentstorleken kan framför allt ses som ekonomisk, eftersom man kan minska 

mängden armering och betong, men även grundläggningsarbetet i form av schaktning och 

eventuell plansprängning minskar. Vid förankring i berg används vanligen två typer av 

förankring, kamjärnsbultar och kabelbultar, för vindkraftfundament är det till största delen om 

inte uteslutande kabelbultar som används. 
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2. Metod 

Metoden som använts för att besvara frågeställningarna i detta arbete har en grund i att det för 

samtliga frågeställningar har börjat med en litteratursökning. Vidare har sakkunniga personer 

kontaktats för att erhålla information bidragande till att besvara arbetets huvudsakliga frågor, 

ifall det är rimligt eller inte att räkna med skjuv-, tryck- och dragkrafter som verkar längs 

bergkonens sidor.  

 

På grund av att det i stor grad saknas faktisk data på detta område så har arbetet bedrivits 

genom att upprätta en teoretisk beräkningsmodell som baserar sig på ett verkligt 

beräkningsexempel med ingående data. Den teoretiska beräkningsmodellen har sedan stått 

som grund till att undersöka hur ej medräknade krafter kan komma att påverka modellen i 

positiv eller negativ bemärkelse. Rimligheten i dessa beräkningar och hur de bör utföras har 

diskuterats med handledare från LTU. 

 

Ur beräkningsmodellen har diverse testfall skapats där krafter studerats som enskilda 

bidragande faktorer. Testerna som utförts är dels påverkan av skjuv/friktionskraft och 

draghållfastheten i berg, men även parametrar som kan anses ha negativ påverkan har 

studerats och analyserats. 
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3. Tillvägagångssätt vid bergförankring av vindkraftfundament 

I detta kapitel beskrivs tillvägagångssättet vid bergförankring av vindkraftfundament för att 

ge läsaren en förståelse inom området. 

3.1 Jord-Bergsonderingar 

Jord-bergsonderingar (JB sondering) är den vanligast förekommande metoden vid 

förundersökningar för bergförankrade vindkraftverk. Principen är att en borrbandvagn körs ut 

till aktuell plats för undersökning, varifrån borrningar ned i berggrunden utförs. Ett vanligt 

utförande är att borra ett hål i centrum av fundamentets tänkta placering med ett djup av 

omkring 20 meter och tre hål omkring centrumhålet med ett något mindre djup på cirka 5 

meter. Borrningarna utförs för att kunna avgöra förekomster och lutningar på eventuella 

sprickor och slag i berget [22]. De inledande JB-sonderingarna ger ofta en första bedömning 

om bergförankring är ett alternativ eller inte. Finns exempelvis en krosszon inom 

förankringsdjupet rekommenderas sällan eller aldrig bergförankrade fundament [22].  

 

JB-sonderingarna möjliggör också provtagning av borrkax för fastställande av bergart och 

klassificering av berget. Berget ges ett värde på skalan 1-3 där 1 betecknar mycket bra berg 

och 3 väldigt dåligt berg. Borrkaxet används, i kombination med berggrundskartor, för att 

fastställa bergart. Proverna av borrkax används till att undersöka och säkerställa att de 

ingående mineralen stämmer överens med den angivna bergarten så att bergets kvalité kan 

skattas. Generellt klassificeras homogena hållfasta bergarter som exempelvis granit som klass 

1. För sedimentära bergarter är klass 2 en vanligt förekommande klassificering, men 

klassificeringen är inte endast beroende av bergart. Kvalitén på berggrunden klassas lägre om 

den t.ex. skulle visa sig vara uppsprucken i för stor utsträckning [21, 22], mer om detta i 

avsnitt 3.5.2. 

3.2 Vattenförlustmätning och Injektering 

Som en kontroll av berggrunden i byggskedet av vindkraftfundament utförs undersökningar 

för att ta reda på om det finns risk för inläckage av vatten i hålen som stagen ska placeras i. 

Undersökningarna utförs med hjälp av gummipackningar som förs ned i borrhålet och 

expanderas mot hålets väggar, för att skapa ett tomrum med luft mellan packningarna, se figur 

4. Vatten pumpas sedan in i det bildade tomrummet mellan packningarna med tryck för att ta 

reda på om eller hur mycket vatten som läcker ut under ett visst tryck och under en viss tid. 

Detta kallas för vattenförlustmätning och är idag en avgörande undersökningsmetod för att 
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bedöma injekteringsbehovet. Om det finns ett vattenutflöde och om det är av en illavarslande 

storlek så kan beslut tas om att injektering bör ske.  

 

 

Figur 4. Princip för vattenförlustmätning [4] 

 

Injektering utförs vanligtvis på ett liknande sätt som för testningen av vattenförluster i 

borrhålen, men har till syfte att täppa igen eventuella sprickor. Gummimanschetter sänks ned 

och täpper till hålet, den övre manschetten är ansluten till en slang som i sin tur är ansluten till 

en pump. Pumpen pumpar sedan injekteringsbruk in med tryck i hålet så att det kan spridas ut 

i sprickan eller sprickorna som korsar hålet för att stelna och förhindra vatteninflöde. 

3.3 Bergkon 

När man gör dimensioneringsberäkningar till bergförankrade vindkraftfundament använder 

man sig av bergkonsmetoden. Metoden bygger på ett antagande om att berget omkring varje 

förankringsstag kommer att gå i brott med en konformad geometri, se figur 5. Tanken vid 

dimensionering med denna metod är att tyngden från bergkonerna ska vara tillräckligt stor för 

att kunna ta upp den förspänning som förankringsstagen provdras för och låses fast vid. 

Tyngden av berget från de teoretiska bergkonerna, som uppkommer från stagen, tillsammans 

med fundamentets egentyngd (betong och armering) används alltså som en 

dimensioneringsparameter med syftet att, lite förenklat, ha en tillräcklig tyngd för att hålla 

fundamentet på plats. 
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Figur 5. Teoretisk tvådimensionell brottyta för berget kring ett förankringsstag [2].  

 

Öppningsvinkeln för konerna varierar beroende på om berget kan klassas som homogent eller 

uppsprucket. Är berget uppsprucket eller av sämre kvalitet, eller om tillräckligt detaljerade 

undersökningar saknas, tillgodoräknar man sig en bergkon med öppningsvinkel på 60°. Om 

berget istället kan klassas som mer homogent tillgodoräknas en större bergkon med vinkel 

90°, men det kräver att tillräckligt omfattande undersökningar har utförts.  

 

Vad en tillräckligt omfattande undersökning består av är svårt att precisera. Skulle t.ex. en 

väldigt höghållfast berggrund, till allra största delen fri från sprickor påträffas vid jordberg-

sonderingar, så kan utan tvekan en kon med en vinkel på 90° användas vid dimensioneringen. 

Dock bör en sådan bedömning alltid göras i samråd med geologiskt och/eller bergmekaniskt 

sakkunnig person för varje enskilt fall. Trafikverket redovisar i sin standard TK Geo 13 

tabellerade värden [10], som beskrivs som en hävdvunnen åtgärd för dimensionering av 

bottenplattor grundlagda på berg, se figur 9 i avsnitt 3.5.2. I tabelltexten anges en enkel 

undersökning som fastställande av bergart och kontroll av bergyta genom besiktning eller 

bergsondering. En avancerad undersökning ska enligt standarden innehålla att bergets kvalitet 

verifieras av bergmekaniskt sakkunnig person genom inspektion av grundläggningsytan samt 

vid behov bedömning av representativa borrkärnor och resultat av vattenförlustmätning [10].  

3.3.1 Interaktion mellan flera stag 

Vid förankring förekommer det ofta att förankringsstagen är placerade med ett 

centrumavstånd som gör att bergkonerna kommer att interagera med varandra. Med det menas 

att konerna kommer att “skära in” i varandra, det går därmed inte att räkna volymen för två 

koner när de ligger på ett sådant avstånd. Strikt sett kan man helt enkelt bara tillgodoräkna sig 

volymen för berget där konerna samspelar en gång, för få den faktiska volymen för berget i 

beräkningarna. Interaktionen mellan stagen redovisas i figur 6 och volymberäkningen kan vid 

en första tvådimensionell anblick tyckas enkel, men när man tänker sig problemet i tre 

dimensioner blir det något mer komplext. Man får ett fall där två koner skär in i varandra, 
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med gemensam volym vid konernas övre del, vilket kräver avancerade geometriska 

beräkningar.  

 

Figur 6. Interaktion mellan förankringsstag i två dimensioner [2].  

 

Komplexiteten kringgås genom att det görs en förenkling så att man tänker sig att man har ett 

oändligt antal stag i sin cirkelformade förankring. Det gör att man får en volym som består av 

en enda stor kon med platt botten och en urgröpning i form av en mindre kon i dess botten, 

vilket motsvarar rotationsvolymen av skissen i figur 6.  

 

Utöver den tidigare nämnda egentyngden från fundamenten med tillgodoräknade bergkoner 

har hypoteser lagts fram för att bergkonerna bör kunna ta upp skjuvkrafter och tryckkrafter 

längs dess sidor samt dragkrafter i dess botten.  

3.4 Förankringsprincipen 

Tillvägagångssättet som används vid injekterad bergförankring är i regel det som redovisas 

nedan [1, 22]: 

 

1. Berget avtäcks, plansprängs, sopas, rensas och tvättas. 

2. Bergytan besiktas av en sakkunnig person för att verifiera bergart och om det är 

homogent. 

3. Ett borrhål borras ned i berget, längd och bredd för hålet beror av förankringslängd 

och förankringstyp (diameter). 

4. Bergborrhålet rengörs från borrkax. 

5. Stag i form av kambult eller linknippe (kabelbult, se figur 7) förs ned genom 

foderröret till botten av borrhålet. 

6. Bergborrhålet fylls med cementbruk i dess botten så att en fast ingjuten del och en 

frilängd fås för staget. 

7. Efter att cementbruket låtits härda i cirka 7-10 dygn, provdras förankringen. 

8. Om provdragningen ger tillfredställande resultat så låses staget fast vid en viss 

förspänning. 
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Figur 7. Kabelbultar med olika typer av ankarhuvud där A) är ett ankarhuvud som klarar 

lastöverföringar med mindre avstånd mellan kablar och mindre betongplattor. B) visar hur en 

typisk ankarplatta vanligen ser ut [12].  

 

Förankringen av stagen sker i regel inte längs hela dess längd. Stagen förankras istället i 

botten längs en så kallad förankringslängd (normalt ca 5 m) och överst lämnas en så kallad 

frilängd, som i regel är längre än förankringslängden. Den fria längden gjuts till skillnad från 

förankringslängden inte in för att kunna töjas elastiskt och ta upp en förspänningskraft. Att 

stagen provdras och låses fast innebär att ett fullskaletest utförs för stagen. Skulle ett stag inte 

klara av provdragningen måste ett nytt stag gjutas och provdras, detta gör att stagen har blivit 

utsatta för de laster som de är dimensionerade för och det ger därmed en hög säkerhet för att 

förankringen är korrekt beräknad och utförd gentemot de brottfall som kan uppkomma för 

staget, se figur 8. Förspänning utförs eftersom man vill uppnå större normalkrafter som verkar 

på fundamentet. Förspänning är också positivt sett till påverkan från lastväxlingar eftersom 

det minskar utmattningen till följd av dessa, gentemot en icke förspänd bult [20].  
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Figur 8. Brottyper för stag och bergmassa där (a) betecknar brott av förankringsstag, (b) 

betecknar brott mellan stag och betong, (c) betecknar brott mellan berg och betong och (d) 

betecknar brott i bergmassan [5].   
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3.5 Geotekniska standarder 

Vid anläggning av vindkraftverk använder man sig av standarder för att kunna påvisa att 

konstruktionen uppfyller alla stabilitets- och hållfasthetskrav som ställs. Det finns en rad olika 

standarder och vilka som följs kan skilja sig mellan olika länder då varje enskilt land har sina 

egna krav. I detta projekt har valts att fokusera på Eurocode 7 [8], som alltid skall följas i 

Sverige, samt TK Geo 13 [10], då samtal med handledare gett oss uppfattningen att de är de 

vanligast använda standarderna för dessa typer av konstruktioner. Även Handboken Bygg 

Geoteknik, [1], används som en slags standard vid dimensioneringar av vindkraftfundament i 

Sverige. 

3.5.1 Eurocode 

Eurocode är en standard som är framtagen av den Europeiska standardiseringsorganisationen 

CEN (Comité Européen de Normalisation). Standarden gäller för medlemsstaterna i EU och 

EFTA och fungerar som en gemensam standard för att få överensstämmelse mellan länderna i 

fråga om krav på bland annat hållfasthet och stabilitet för geotekniska konstruktioner, vilket 

innefattar vindkraftfundament. 

Bergförankring enligt Eurocode 7 

Eurocode 7 (EN 1997-1:2004) [8], är standarden som behandlar geotekniska konstruktioner. I 

standarden anges antaganden som görs vid dimensioneringar och faktorer som bör tas i 

beaktande. För geotekniska konstruktioner anges att följande faktorer bör beaktas [8]:  

 

 Förhållandena på platsen för konstruktionen med avseende på stabilitet och 

markrörelser. 

 Konstruktionens typ och storlek tillsammans med speciella krav som exempelvis 

livslängd. 

 Förhållande till omgivningen, exempelvis i form av närliggande konstruktioner och 

trafik. 

 Markförhållanden 

 Grundvattenförhållanden 

 Regional seismicitet 

 Påverkan från omgivningen (hydrologi, ytvatten, sättningar, säsongsvisa ändringar i 

fuktighet och temperatur).  

 

Samtliga faktorer ovan tas hänsyn till vid bergförankring genom bland annat förberedande 

geotekniska undersökningar kombinerat med annat ingenjörsmässigt arbete. 
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I Eurocode 7 anges en mängd olika faktorer som bör beaktas vid dimensionering. Nedan 

redovisas endast faktorer som anses relaterade till bergförankrade vindkraftfundament, en del 

faktorer har därmed valts att utelämnas. För bergförankrade stag anges att följande 

brottgränstillstånd bör beaktas: 

 

 Brott i förankringsstål eller förankringshuvud 

 Distorsion eller korrosion av förankringshuvud 

 Brott mellan injekteringsbruk och mark (berg) 

 Brott mellan förankringsstål och injekteringsbruk 

 Förlust av förankringens kraftupptag genom stor deformation av förankringshuvudet 

eller genom krypning/relaxation 

 Brott eller kraftig deformation på delar av förankringen till följd av verkande 

förankringskrafter 

 

Förutom nämnda punkter står det också att interaktionen mellan flera stag och berget 

tillsammans med närliggande strukturer måste beaktas. Ett minsta avstånd på 1,5 meter 

mellan förankringsstagen nämns som en rekommendation. Det anges också att 

grundvattenytan och tryck som kan uppkomma från densamma bör tas hänsyn till [8]. 

3.5.2 TK Geo 13  

Trafikverket är en statlig myndighet som ansvarar för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och 

luftfart. Eftersom trafikverket anlitar entreprenörer för att utföra infrastrukturella åtgärder 

eller nybyggnationer har det tagits fram tekniska krav som skall uppfyllas. Denna tekniska 

beskrivning heter TK Geo 13 [10] och kommer att stå som grund för att villkoren uppfylls i 

detta arbete. Givetvis kommer ingen trafik vara verksam på vindkraftfundamenten, standarden 

används som en referens för att motivera tillåtet grundtryck för bottenplattor på berg. 
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Bärförmåga enligt TK Geo 13 

Grundläggning av ett vindkraftfundament av typen bergförankrad måste förhålla sig till en 

mängd tekniska krav. Då dimensioneringen av fundamenten baseras på beräkningar så skall 

följande krav enligt TK Geo 13 [10] avsnitt 123.1.1.1.1 uppfyllas: 

 

 Med beräkning visa att bergkonens och ovanförliggande jordvolyms dimensionerande 

effektiva tyngd är större än den dimensionerande dragkraften. Om inga 

undersökningar finns avseende bergets kvalitet och sprickighet antas bergkonens 

öppningsvinkel till 60 grader, där konen har sin bas i bergytan och topp vid den 

ingjutna pålens topp. Om bergkoner från flera dragna pålar sammanfaller ska detta 

beaktas. 

 Med beräkning visa att bärförmågan för vidhäftning mellan stål och bruk respektive 

bruk och berg är tillräcklig. 

 Utföra dragprovning av vidhäftningen mellan stål och bruk respektive bruk och berg. 

 

Som nämnt i texten ovan så skall detta bevisas genom beräkningar. Då det under första 

punkten står “bergkonens och ovanförliggande jordvolyms dimensionerande effektiva tyngd 

är större än den dimensionerande dragkraften” lämnas inte några direkta luckor att kunna 

dimensionera med bergets faktiska kapacitet. I detta arbete påvisas bergets förmåga att uppta 

drag- och tryckkrafter, vilket kan leda till effektivare och mindre kostsamma förstärkningar. 

Dimensionerat grundtryck 

I TK Geo 13 [10] anges också dimensionerande grundtryck för bottenplattor på berg, se figur 

9. Värdena anges i MPa och beskrivs som en hävdvunnen åtgärd för det maximala trycket 

berget under plattorna får utsättas för. Berget delas in i tre bergtyper där det tillåtna 

grundtrycket för bergtypen beror på om undersökningen av bergtypen varit enkel eller 

avancerad. 

 

För att bestämma tillåtet grundtryck, görs en beräkning för det maximala tryck som 

fundamentet kommer att belasta berggrunden med. Det är dock sällan som ett grundtryck 

större än 4 MPa krävs och extremfallen för bergförankrade vindkraftfundament sträcker sig 

upp mot 6 MPa [20, 22]. Nedan i figur 9 följer ett utdrag ur TK Geo 13 över hur bedömning 

av berg skall utföras. 
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Figur 9. Utdrag ur TK Geo 13. Hävdvunnen åtgärd för dimensionerande grundtryck för 

plattor på berg [10]. 
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4. Bergförankring utifrån ett praktiskt fall 

När det kommer till att bergförankra vindkraftfundament har det vid litteraturstudien och 

artikelsökningen via internet, inte kunnat hittas mer att stödja beräkningarna på än vad det står 

i standarden Eurocode 7 [8], Foundations in tension [2] och handboken bygg geoteknik [1]. 

Fler källor står att finna men den övergripande bilden som erhållits i detta arbete är att ingen 

av dessa ger något tydligt svar för hur ett dimensioneringsarbete skall utföras. Uppfattningen 

är att ett tillämpningsdokument till Eurocode bör tas fram, eller att ett existerande dokument 

borde uppdateras då nuvarande tillämpning kan uppfattas aningen föråldrad. 

 

Men eftersom det finns bergförankrade vindkraftverk idag och ständigt uppförs nya så fanns 

insikten att ett sätt för att räkna ut exempelvis antal stag och staglängder för att utifrån det 

kunna räkna på den teoretiska bergkon som bildas utav stagen måste finnas. Ett 

beräkningsexempel från ett praktiskt fall erhölls och står som bas för potentiella förbättringar. 

Det bör nämnas att det inte med säkerhet kan sägas att beräkningar alltid utförs på samma sätt 

som i det erhållna praktiska fallet, men det borde rimligtvis inte heller skilja sig allt för 

mycket mellan olika konstruktörers sätt att räkna. 

 

Dimensionering av bergförankrade vindkraftfundament innefattar naturligtvis också en mängd 

beräkningar för att få fram erforderlig mängd- samt placering av betong och armering för att 

fundamentet ska tåla krafterna det kommer att utsättas för. I detta arbete har denna typ av 

beräkningar utelämnats då fokus ligger på att behandla själva berget och bergförankringens 

påverkan vid dimensionering. 

4.1 Bestämmande av lastexcentricitet 

Det första steget som kommer att beröra bergdelen i dimensioneringsprocessen är att 

bestämma var lastexcentriciteten för fundamentet kommer att hamna. Ett antagande har gjorts 

i detta arbete att excentriciteten maximalt ska hamna på ett avstånd på två tredjedelar av 

fundamentets radie ut från centrum. En excentricitet belägen på ett större avstånd från 

fundamentcentrum skulle i verkligheten kunna förekomma för ett fundament som klassas som 

stabilt. Att excentriciteten i detta arbete ändå väljs till maximalt två tredjedelar av 

fundamentets radie har att göra med att ett ökat avstånd för lastexcentriciteten snabbt bidrar 

till en högre tryckpåkänning för den underliggande berggrunden. Samtidigt medför en lägre 

lastexcentricitet att normalkraften måste ökas genom kraftigare förspänning vilket samtidigt 

ökar grundtrycket på berget. Det handlar alltså om att göra en avvägning där mycket beror på 

vilket grundtryck som berget kan tillåtas utsättas för [20].  
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För att beräkna lastexcentriciteten som påverkar fundamentet måste momentet (M) och 

normalkrafterna (N) som påverkar det vara kända. Momentet består av det moment som 

vinden skapar genom att belasta vindkraftverket med tryckande krafter som får en hävarm 

genom det vertikala avståndet ner till fundamentet. Normalkrafterna som fundamentet utsätts 

för består av vindkraftverkets och fundamentets egentyngd tillsammans med normalkrafter 

som skapas av den förspänning som de bergförankrade stagen förspänns och fastlåses till. 

Formeln för att beräkna lastexcentricitet är: 

 

   
 

 
       (1)  

4.2 Beräkning av staglängder och bergkon 

Nästa steg är att bestämma staglängd och antal stag som behövs för att klara av 

förspänningskraften som krävs. I korthet handlar dimensioneringen som helhet om att göra en 

avvägning som ger optimal storlek på fundamentet samt så få och korta stag som möjligt, utan 

att för den skull på något sätt äventyra säkerheten.  

 

Dimensioneringen av förankringsstagen görs utifrån brottgränsen för stagen med pålagda 

säkerhetsfaktorer. Exempelvis finns beräkningsfall där man räknar med att staget kan uppta 

60 % av brottgränslasten och att relaxation minskar lastupptagningsförmågan med 5 %. Detta 

medför att den totala kraften som stagen tillsammans kan ta upp och förspännas till beräknas 

enligt: 

 

                                (2) 

 

där    betecknar brottgränsen för stagen och       betecknar antalet stag. 

 

Vid bestämning av bergkonens storlek finns olika sätt att räkna för var konens botten ska vara 

belägen. Bland annat i Handboken Bygg [1] visas ett fall där konen tycks antas gå i brott från 

förankringsstagets botten. I Foundations in tension [2] redovisas två fall där det ena brottet 

utgår från stagets botten medan det i det andra fallet (interaktion mellan flera stag) sker i 

mitten på förankringen, se figur 5 och 6 i avsnitt 3.3. I figurerna anges att läget för konens 

botten i förhållande till staget beror på vilken typ av förankringssystem som används. Vilken 

typ av förankring som skulle motsvara vilket sätt att beräkna konens botten har däremot inte 

kunnat återfinnas. 

 

I tabell 1 återges en sammanställning utförd av Xanthakos [7] över rekommendationer från 

olika källor om konbottens läge samt öppningsvinkel. Det som kan utläsas ur tabell 1 är att 

det inte finns något entydigt svar för hur det ska väljas och att de flesta rekommenderar en 
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kon med öppningsvinkel 90°. En av källorna som återges i tabell 1, Littlejohn och Bruce, 

rekommenderar en öppningsvinkel mellan 60-90°. Den lägre vinkeln rekommenderas att 

användas vid svag-, kraftigt uppsprucken eller vittrad berggrund. 

 

Från vilket djup konen ska beräknas varierar i stor grad. En del rekommenderar att konbotten 

bör beräknas från mitten eller toppen på den fast ingjutna längden (förankringslängden). I 

praktikfallet som studerats beräknas konens botten ligga i mitten på- eller strax under mitten 

av förankringslängden.   
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Tabell 1. Konvinkel och läge för konbotten sammanställt av Xanthakos [7]. 

  

Included angle Position of apex Source 

60° Base of anchor Canada- Sailman and Schaefer 

(1968) 

60° Base of anchor USA- Hilf (1973) 

90° Base of anchor Britain- Banks (1955) 

90° Base of anchor Britain- Parker (1958) 

90° Base of anchor Czechoslovakia- Hobst (1965) 

90° Base of anchor USA- Wolf et al. (1965) 

90° Base of anchor Canada- Brown (1970) 

90° Base of anchor Australia- Longworth (1971) 

90° Base of rock bolt USA- Lang (1972) 

90° Base of anchor USA- White (1973) 

90° Base of anchor where load is 

transfered by endplate or 

wedges 

Germany- Stocker (1973) 

90° Middle of grouted fixed anchor 

where load is transfered by 

bond 

Germany- Stocker (1973) 

90° Middle of anchor Britain- Morris and Garret (1956) 

90° Middle of anchor India- Rao (1964) 

90° Middle of anchor USA- Eberhardt and Veltrop (1965) 

90° Top of fixed anchor Australia- Rawlings (1968) 

90° Top of fixed anchor Austria- Rescher (1968) 

90° Top of fixed anchor Canada- Golder Brawner (1973) 

60°* - 90° Middle of fixed anchor where 

load is transferred by bond 

Britain- Littlejohn (1972) 

60°* - 90° Base of anchor where load is 

transfered by endplate or 

wedges 

Britain- Littlejohn (1972) 

90° Top of fixed anchor  Australia- Standard CA35 (1973) 

60° or base of anchor Australia- Standard CA35 (1973) 

 

 
 

  

    

  

* 60 ° employed primarily in soft, heavily fissured, or weathered rock mass, from Littlejohn 

and Bruce (1977) 
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När staglängder bestämts och läget för botten på konen har antagits är nästföljande steg att 

beräkna volym för bergkonen. Bergkonens volym används sedan tillsammans med densitet 

för berget till att beräkna tyngden av bergkonen. Vid beräkningar av tyngden från bergmassan 

tas grundvattnets inverkan i beaktande genom att bergmassan under grundvattennivån antas 

vara vattenmättad och således räknas vattnets tyngd bort från bergets tyngd enligt: 

 

 
    

           
        

      (3) 

 

där: 

  
    

 är tyngden för bergarten och         är tyngden för vattnet. 

 

Bergkonens tyngd ska i detta läge vara större än kraften som uppstår från förspänningen av 

stagen. Beräkningar sker inte nödvändigtvis alltid med vattenmättad bergmassa. En 

konstruktör kan i ett inledande skede räkna med en torr berggrund medan en granskare av 

arbetet kan vara av åsikten att det bör räknas med vattenmättad berggrund. Detta ses som 

ganska subjektiva åsikter som kan variera beroende på vem som granskar arbetet.  

4.3 Bergkonskrafter 

Huvudsakliga syftet med detta avsnitt är att påvisa vilka och hur stora krafterna är som man 

inte använder sig av i dagsläget vid beräkningar på bergkoner. Alla beräkningar är baserade 

på det praktikfall som tagits del av. Detaljerade beräkningar ur praktikfallet har medvetet 

utelämnats med hänsyn till konfidentiellt material.  

4.3.1 Tillämpning av friktionskrafter 

Vid dimensionering av bergförankrade fundament beaktas normalt inte bergets förmåga att 

uppta skjuv- eller dragkrafter. Berget i sig självt kommer med största sannolikhet inte att gå i 

brott som en idealisk kon som är sammankopplad med fundamentet, utan skulle i verkligheten 

förmodligen brytas som en kon med ojämnheter eller i annan geometrisk form beroende på 

eventuellt förekommande strukturer. För att kunna räkna på vilka krafter som uppkommer får 

man ändå anta att en perfekt bergkon bildas och kontaktytorna som skapas anses som sågade, 

d.v.s. ingen struktur på något av planen.  

 

Beräkningarna av skjuvkrafter (friktionskrafter) kan bedömas med ett antal olika 

brottkriterium. För detta fall har Mohr-Coulumbs brottkriterium valts och det ser ut som 

följer: 
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                        (4)

  

 

där:  

cp = sprickans kohesion 

φp = sprickans friktionsvinkel 

σn = normalspänningen 

 

Då antagandet om helt släta ytor gjorts, bedöms att den maximala skjuvkraften inte heller bör 

tillgodoräknas. Det som återstår är en residualhållfasthet vilket ger upphov till en lägre 

skjuvkraft eftersom inga ojämnheter längs sprickytan antas existera. Detta medför att 

kohesionen är 0 och man får då sambandet: 

 

                          (5) 

 

Där: 

 

   betecknar residualhållfastheten och    betecknar sprickans basfriktionsvinkel. 

 

Detta gäller då skjuvningen sker parallellt med sprickans plan vilket det antas göra i detta fall. 

Normalt räknar man detta på sprickor i två dimensioner men en bedömning görs för att det 

bör gå att räkna på en konisk spricka förenklad som tvådimensionell, eftersom att en 

normalkraft kommer att få en jämn fördelning längs med sprickan, men olika storlek beroende 

på djup. 

 

Om vatten förekommer inuti sprickor bör man reducera normalspänningen som verkar mot 

sprickan med motsvarande vattentryck. 

 

  
             (6) 

 

där: 

 

    är vattentryck i sprickan och   
  är den reducerade normalkraften [4]. 

 

Tillsammans ger ekvationerna (5) och (6) en skjuvkraft enligt: 

 

     
                (7)

      

 

Normalspänningen är direkt knuten till fundamentet och tornets egentyngd samt massan på 

den bildade bergkonen, då dessa blir en belastning som skapar en nedåtriktad kraft. Bergets 

spänningstillstånd i Skandinavien betraktas som horisontellt, d.v.s. det är en högre spänning i 
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horisontalplanet än i vertikalplanet för ytligt belägna konstruktioner. Primärspänningarna kan 

handberäknas med hjälp av: 

 

        [MPa]    (8) 

                 [MPa]    (9) 

                  [MPa]    (10) 

 

där  

   och    betecknar de horisontella huvudspänningarna 

   betecknar den vertikala huvudspänningen 

ρ är bergartens densitet (ton) 

g är gravitationskonstanten  

z är djupet  

 

Mätningarna som utförts för dessa spänningar är baserade på ett fåtal punkter runt om i landet 

och anses lämpliga att användas som en första approximation. För att kunna fastställa lokala 

spänningar bör mätningar göras på plats [4]. Men bergspänningsmätningar innebär en stor 

kostnad och är därför inte en särskilt trolig undersökningsmetod att använda vid etablering av 

nya vindkraftparker. Då vindkraftverk oftast anläggs på högbelägna områden (berg) har 

horisontalspänningarna relativt låg påverkan på ett vindkraftfundament. Vertikalspänningen 

är däremot enkel att bestämma och ger en större påverkan, vilket även är det som tas hänsyn 

till vid beräkningar med bergets, fundamentets och tornets egentyngd. 

 

För att kunna räkna ut friktionskraften som verkar för hela konstruktionen måste bergkonens 

mantelarea bestämmas. Vid beräkningarna görs det en approximation för att undvika 

svårberäknade areor till följd av skärningar mellan koner, i och med att en stor kon skapas, se 

figur 10. En förenkling vid beräkningen av mantelarea är att den avskurna delen som skapas 

pga. staglängderna, se figur 10, innehar samma mantelarea som den kon som bildas inuti den 

avskurna kondelen, vilket kan bevisas med enkel geometri. Med denna approximation och 

förenkling har förhållandet för en enda stor area skapats enbart med sambandet för mantelarea 

för en enda stor kon, se ekvation (11), likt den “stora konen” i figur 10. 

 

                   (11) 
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Figur 10. Illustration för beräkning av mantelarea, den rödmarkerade delen motsvarar den 

urgröpta konen mellan stagen. 

4.3.2 Tillämpning av draghållfasthet 

Draghållfastheten är en kraft som skulle kunna utnyttjas vid beräkning för bergkoner. Likt 

analysen för tillämpning av friktionskrafter baseras beräkningarna på att konens yta ska kunna 

uppta krafter. Då dragkraften inte kommer att verka över hela konens yta approximeras detta 

till hälften av konens mantelarea. Motiveringen till detta antagande baseras på enkel metodik 

att halva sidan betraktas som tryckt respektive andra halvan som dragen, figur 11. 

Draghållfastheten beräknas sedan genom att multiplicera given draghållfasthetsparameter med 

nyss benämnd area. 

 

             
    

 
      (12)

  

där 

 

         betecknar total draghållfasthet,     betecknar antagen draghållfasthet för specifik 

bergart och Akon betecknar bergkonens mantelarea.  
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Figur 11. Belastningsfall på fundamentet. 

 

I tabell 2 presenteras tryck- respektive draghållfasthet för några bergarter. Dessa värden har 

använts i våra beräkningar. Generellt anges att draghållfastheten uppgår till cirka 4-7 % av 

tryckhållfastheten i de flesta fall och 14-17 % för en del sedimentära bergarter [11]. Detta 

gäller för bergarter med låg osäkerhet [11], d.v.s. homogent och opåverkat berg med få 

diskontinuiteter.  

 

Utöver vår egen beräkning av dragkraft som verkar längs konen finns ett samband framtaget 

av Kim och Cho [11]. 

 

   
        

       
 

 
 

    
 

 
 

     (13)

    

där 

 

Dc är kondjupet och   betecknar öppningsvinkeln. 

 

Vilken area det är som räknas med i sambandet framtaget av Kim och Cho [11] är inte helt 

klarlagt. Med öppningsvinkeln 90° stämmer sambandet väl med hur en konarea räknas 

generellt, men om vinkeln ändras till 60° ges en area som inte överensstämmer helt med arean 

från det generella sättet att räkna. Eftersom källan anses tillförlitlig antas sambandet ändå som 

applicerbart för samtliga vinklar. Beräkningar har utförts med båda samband (11) och (12) för 

att möjliggöra analys av vilket samband som är bäst lämpat för användning, beräkningarna 

redovisas i avsnitt 5.4.1. Det framgår inte av Kim och Cho tydligt att sättet att räkna area 

enligt deras framtagna samband lämpar sig vid interaktion mellan flera stag. Använder man 

Dc som konbrytningsdjup vid interaktion mellan flera stag kommer en mindre area än den 

faktiska arean för konen att erhållas.  

 

Problemet med det kan kringgås genom att räkna med Dc som djupet för ”storkonens” botten, 

se botten av rödmarkerade delen i figur 10. Det medför att en extra area erhålles under 
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konbrytningsdjupet, men den arean motsvarar arean som bildas inne i konen av den 

borträknade ”inre konen”.  

 

Om det är rimligt att räkna med draghållfasthet som verkar över hela den arean är en 

svårbesvarad fråga. Vid beräkningar med interaktion mellan flera stag använder vi därför 

konbrytningsdjupet som Dc i studien, vilket ger en mindre area, som en extra säkerhet. 

 

Tabell 2. Tabell över densitet samt drag- och tryckhållfasthet för olika bergarter [3]. 

 

Bergart Densitet [g/cm
3
] Tryckhållfasthet [MPa] Draghållfasthet [MPa] 

Amfibol 2,94 - 3,12 120,66 - 288,00 13,75 - 22,75 

Andesit 2,21 - 2,88 77,1 - 199,26 4,5 - 11,1 

Basalt 2,44 - 3,0 41,8 - 355,0 (2,21) 9,65 - 28,4 

Breccia 2,01 - 2,35 17,93 - 135,0 1,45 

Diabas 2,61 - 3,19 115,1 - 321,3 31,02 - 43,40 

Diorit 2,03 - 3,03 64,1 - 333,0 5,22 - 44,8 

Dolomit 2,40 - 2,87 32,82 - 231,98 (410) 3,03 -7,02 

Fyllit 2,18 - 3,30 5,0 - 153,0 (313,71) 22,75 - 26,89 

Gabbro 2,70 - 3,19 126,17 - 317,0 13,79 - 16,41 

Gneiss (2,36) 2,60 - 3,36 24,51 - 250,97 (339,59)  1,33 - 13,51 

Granit 2,56 - 2,76 12,82 - 324,0 2,62* - 16,1 (40) 

Granodiorit 2,63 - 2,74 126,86 - 193,3 1,45** 

Gråvacka 2,41 - 2,77 30,34 - 91,01 (221,32) 2,0 - 5,52 

Kalksten (1,21) 1,73 - 2,83 (0,69) - (293,72) 1,58 - 44,3 

Konglomerat 2,47 - 2,76 16,79 - 226,0 2,96 - 7,52 

Kvarts 2,47 - 2,80 167,0 -172,0 inga värden 

Kvartsit 2,55 - 3,51 77,2 - 373,65 (628,8) 3,45 -164,1 

Lerskiffer 1,60 - 2,92 3,2 - 280,0 0,05 - 10,64 

Marmor 2,64 - 3,02 48,3 - 227,5 1,17 - 13,4 

Sandsten 1,44 - 3,26 2,1 - 365,16 0,08 - 35,7 
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Siltsten 1,86 - 2,87 (0,15) - (344,7) 0,9 - 47,57 

Slamsten 1,81 - 2,72 1,41 - 76,74 (200,6) 0,14 - 36,3 

Siffror inom parentes antyder på extremfall, övriga värden ligger inom intervallet. 

* Lättvittrad, ** Delvis uppsprucken 

 

Tabell 2 visar på vilka värden intervallet sträcker sig mellan. Har värden varit mycket låga 

eller höga i förhållande till övriga värden har dessa placerats inom parentes. Värdena som 

funnits att tillgå har varierat stort i antal från några fåtal till uppemot 100 stycken varpå en del 

kan anses vara mer rättvisande än andra. Proverna är hämtade från hela världen och kan inte i 

samtliga fall sägas vara typfall av bergarten, utan inblandning av andra mineral. Detta gör att 

tabell 2 i någon mån får ses som en tabell med intervall för extremvärden där åtminstone de 

lägsta värdena bör lämpa sig för att räkna på extremfall. Undersökningar bör dock göras för 

varje individuellt område vid bergförankring.  

4.4 Vidhäftning mellan berg och ingjutning 

En av de inledande frågeställningarna som ställdes och har studerats är om en skattad modell 

kan skapas för vidhäftningsförmåga mellan berg och betong med ledning av bergets kvalité. 

 

Denna frågeställning besvaras bäst genom fältförsök där utdragstester utförs, vilket inte ryms 

i detta arbete, men i litteraturen har ett antal tabulerade värden stått att finna. Dessa värden 

kan i ett inledande skede utgöra en god approximation för att bedöma storleken på 

vidhäftningen mellan olika typer av bergarter och betong. I tabell 3 redovisas 

vidhäftningsförmågan för några bergarter, d.v.s. när kontakten mellan berg och betong går i 

brott.  

 

Tabell 3. Bergarter och dess vidhäftningsförmåga med betong [2]. 

 

Bergart Vidhäftning [MPa] 

Mediumhård basalt 5,73 

Vittrad Granit 1,5 - 2,5 

Basalt 3,86 

Granit 4,83 

Granit och Basalt 1,72 - 3,10 

Manhattan schist 2,80 
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Slate & hard schale 0,83 - 1,83 

Kalksten 2,83 

(Tertiär) Kalksten 2,76 

(Chalk) Kalksten 2,76 

(Soft) Kalksten 1,03 - 1,52 

(Dolomitic) Kalksten 1,38 - 2,07 

 

Vittrad Sandsten 

 

0,69 - 0,85 

Välcementerad 

Slamsten 

0,69 

Hård finkorning  

Sandsten 

2,24 

Sandsten 0,83 - 1,73 

Svag Skiffer 0,35 

Skiffer 1,8 

 

I tabell 3 kan det utläsas att vidhäftningsvärden som testats för denna variation av bergarter 

hamnar inom intervallet 0,35 - 5,73 MPa. Vidhäftningsförmågan mellan berg och betong 

brukar vid beräkningar antas till 10 % av den enaxiella tryckhållfastheten [2] för materialet 

med lägst hållfasthet, vilket oftast är betong. 

 

Betong har vanligtvis en tryckhållfasthet som ligger mellan 25-40 MPa [4] men hållfastheten 

kan också vara något högre. Ett högsta vidhäftningsvärde skulle därmed antas till 4 MPa 

mellan berg och betong men värdena i tabell 3 visar att det i vissa fall förekommer en starkare 

vidhäftning.  

 

Att en starkare vidhäftning kan förekomma beror troligtvis på ett antal faktorer. Exempelvis 

att borrhålsväggen inte är helt slät d.v.s. att det finns en kohesion som verkar längs 

vidhäftningsytan. Det kan också tänkas komma av antagandet om vidhäftning som uppgår till 

10 % av tryckhållfastheten, ett antagande som i praktiken skulle kunna vara både högre och 

lägre beroende på bergart, dess karaktär och typ av betong samt hur väl ingjutningen har blivit 

utförd. Givetvis kan sprickförekomster i bergmassan påverka vidhäftningen men det är inget 

som tagits i beaktande i studien. 
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I en artikel belyser Brown [5], designen av förspända bultar i dammkonstruktioner som till 

stor del påminner om designen av bergförankring till vindkraftfundament. Brown [5], drar 

bland annat slutsatsen att ett antagande om en jämnt fördelad spänning längs borrhålet och 

medelvärden för vidhäftning kan leda till onödigt långa förankringslängder. Ytterligare brister 

som belyses i modellen är att hänsyn inte tas till diskontinuiteter eller variation i hållfasthet 

för bergmassan.  Hänsyn tas inte heller för exempelvis råhet i borrhålet. 

 

Lösningen på dessa brister anger Brown [5] för en del dammprojekt som utförande av 

fullskaliga utdragstester på speciella testbultar, för bestämmande av maximal 

vidhäftningsspänning innan slutlig dimensionering utförs. Vid sådana tester är det viktigt att 

säkerställa att brottet skett mellan just ingjutningen och berget.  

 

Detta sätt att bedöma maximal vidhäftning skulle också fungera för att testa maximal 

vidhäftningsspänning i vindkraftprojekt, men några sådana tester har inte kunnat påträffas, 

och har förmodligen utelämnats av kostnadsskäl i utförda projekt. 
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5. Teoretiskt upprättad modell 

I detta kapitel har ett teoretiskt fall upprättats för att möjliggöra vidare undersökning om hur 

krafterna som inte räknas med idag skulle påverka en beräkningsmodell. Alla krafter och mått 

som valts för den teoretiska modellen har sin grund i verkliga värden som har modifierats en 

aning med hänsyn till konfidentiellt material. Värdena representerar ändå ett fall som fullt 

möjligt skulle kunna existera. 

5.1 Antagna värden med dimensioneringsberäkningar 

Nedan presenteras värden som antagits tillsammans med beräkningar utförda med dessa 

värden som indata. 

 

Tabell 4. Värden baserade på praktiskt beräkningsfall. 

Beteckning Storlek Enhet Förklaring  

      9,5 m Fundamentets diameter  

      3,2 m Fundamentets höjd  

      226,82 m
3 

Fundamentets volym  

     25 kN/m
3 

Tyngd för betong  

      4 MPa Lägst antagen hållfasthet av berg (TK Geo 13)  

      5000 kN Egentyngd av vindkraftverk  

      1000 kN Horisontalkraft på vindkraftverk  

   110 000 kN/m
3 

Moment från vindlast  

      1,1 - Säkerhetsfaktor  

      12 st Antal stag  

      5300 kN Brottgräns för enskilt stag  

a 3,75 m Avstånd från stag till centrum av fundament  

b 10,39 m Radie för storkon  

      1 m Avstånd från stag till fundamentets ytterkant  

   11,5 m Teoretisk längd på stag  

   5 m Grundvattennivå  

  60 ° Öppningsvinkel på konen  

     165 mm Diameter för borrhål till stag  

 

För att bestämma storlek på bergkonen som krävs för att uppta förspänningskraften från 

fundamentet måste en del krafter vara kända. Krafterna som måste vara kända är 

dimensionerat moment orsakad av vinden, horisontalkrafter, normalkraft från fundament och 

verk samt förspänningslast från stagen. 

 

               121 000 kNm - Dimensionerande vindmoment 
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                              - Dimensionerande horisontalkraft 

 

                                36 252 kN - Total förspänningskraft.  

 

Förspänningskraften reduceras med två säkerhetsfaktorer, en för stagets brottgräns och en för 

relaxion. Samtliga säkerhetsfaktorer i denna studie är desamma som erhållits från praktikfallet 

om inte annat anges.  

 

                     5 670,5 kN - Normalkraft från fundament 

 

                             46 922,5 kN - Total normalkraft 

 

                     = 124 520 kNm - Dimensionerat totalt verkande moment i botten 

på fundament. 

 

När alla krafter är kända utförs en beräkning för att kontrollera att lastexcentriciteten inte 

hamnar allt för långt ut från fundamentcentrum, vilket riskerar vältning av fundamentet eller 

för högt belastad berggrund, se tidigare fört resonemang i avsnitt 4.1. 

 

      
   

          
  2,949 m - Dimensionerad lastexcentricitet. 

 

Villkor:      
 

 
  

     

 
  3,167 – Lastexcentricitet får ej vara belägen längre ut än två 

tredjedelar av fundamentets radie. 

 

Kontroll:       2,949 < 3,167 - Villkoret uppfylls. 

 

Ett krav för att konstruktionen ska klassas som stabil är att tyngden av den bergkon som 

uppstår från samverkan av stagen ska överstiga förspänningskraften. I beräkningarna används 

säkerhetsfaktorer enligt det erhållna praktikfallet. 

 

                   - Bergkonens tyngd. 

 

Villkor:                - Detta för att berget ska klara av den förspänning som stagen är 

utsatta för. 

 

 

Vid beräkningarna av bergkonens tyngd görs en skillnad på bergets densitet ovanför gentemot 

under grundvattenytan, se figur 12. Konstanterna a och b i formeln för volymberäkning av 

kon tas fram med hjälp av geometriska samband. 

 

                24,3 kN/m
3
 - Bergets densitet. 
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                    14,3 kN/m
3 

- Bergets densitet under grundvattenyta. 

 

      
 

 
          

 

    
 

 
 
  

      

      
 

 
 
 - Allmän formel för volymberäkning av kon.   

 

          1 843,0 m
3
 

 

                574,18 m
3
 

 

        30 831,8 kN 

 

           8 211,1 kN 

 

       39 042,9 kN 

 

                0,9285 - Utnyttjandegrad. 

 

Utnyttjandegraden hamnar enligt denna dimensioneringsmodell med det aktuella lastfallet på 

knappa 93 %. Den tillgodoräknade bergkonen anses därmed vara av tillräcklig storlek 

eftersom att säkerhetsfaktorer har lagts på genom hela beräkningen. Mått som använts vid 

beräkning redovisas i figur 12. 
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Figur 12. Måttsatt principskiss för en storkon, ej skalenlig. 

5.2 Förankring av kabelbultar 

I detta avsnitt bestäms hur lång förankringslängd som krävs för varje enskilt stag för att kunna 

uppta förspänningslasten. Även total längd på stagen fastställs där stagen från början antas ha 

en längd av 11,5 m men förlängs med en säkerhetsfaktor då konbrytningsdjupet inte helt 

säkert kan antas beläget vid halva ingjutningslängden. Ingjutningslängden för stagen bestäms 

utifrån vidhäftning mellan berg och betong. I beräkningen har en säkerhetsfaktor lagts på 

förspänningslasten, ingjutningslängden har räknats ut genom division av förspänningslasten 

med borrhålets area och vidhäftningen mellan berg och betong. 

 

     
     

 
   1,5 MPa - Antagen vidhäftning mellan berg och betong till 3 MPa med 

säkerhetsfaktor 2. 

 

              
               

          
   4,499 m - Ingjutningslängd av stag.    

 

             5,0 m - Ingjutningslängd avrundat uppåt. 

 

                         2 m 

 

       13,5 m 
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Vid dimensioneringar mot vidhäftningsbrott mellan berg och betong antas att vidhäftningen är 

konstant. Detta antagande är en approximation. I själva verket är vidhäftningsspänningen vid 

infästningen större än vid stagets spets [1], se figur 13. Även dragspänningen som staget 

utsätts för är som störst i förankringens övre del för att avta med ökat avstånd från 

infästningen [6]. 

 

 
Figur 13. Fördelning av vidhäftningsspänning över en fullt ingjuten bult utsatt för en axiell 

dragkraft innan brott sker [6]. 

 

 

Eftersom det inte med säkerhet kan sägas att bergkonen kommer att brytas i botten på den 

förankrade längden, läggs det på en säkerhet genom att förlänga förankringsdjupet (Lextra). 

Förlängningen medför att bergkonen kan beräknas från 11,5 m djup som ligger ungefär i 

mitten på den fem meter långa förankringslängden. Om den extra längden på staget inte 

adderas, kommer konens brytning vid 11,5 m djup att vara i botten på staget. Att räkna så 

behöver inte vara fel i sig, men kan uppfattas som ett för riskfyllt sätt att räkna enligt tidigare 

förd diskussion kring tabell 1 i avsnitt 4.2. 

5.3 Ej tillgodoräknade krafter i modellen 

För att påvisa effekten av krafter som inte tillgodoräknas idag har dessa beräknats utifrån 

antaganden och med faktiska värden från den teoretiska modellen. Sättet att räkna krafterna 

har valts i samråd med handledare från LTU. Resultaten från samrådet var att: 

 

 Det inte är rimligt att räkna med en vattenmättad bergmassa vars tyngd reduceras med 

vattnets egentyngd. För att en bergmassa ska vara vattenmättad krävs att den är väldigt 

fragmenterad och lämpar sig i ett sådant fall överhuvudtaget inte för bergförankring. 
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 Inga krafter verkar på bergkonen som kan få den att lyftas ur sitt läge så att brott sker 

längs dess yta. En beräkning bör istället försöka utföras för om konen roteras ur sitt 

läge. 

 En kraft som kan tillgodoräknas för att motverka rotation genom tryckning/skjuvning 

av bergkonen är draghållfasthet längs konens ena sida. 

 Öppningsvinkeln för konen bör justeras till 90° då 60° anses vara mer anpassat för 

jordar samt väldigt uppsprucket berg, en bergtyp för vilken bergförankring knappast 

skulle vara aktuell. 

 

Att räkna med att bergmassan skulle vara vattenmättad görs i princip aldrig i bergmekaniska 

sammanhang. Det skulle i sådana fall vara om berget är kraftigt uppsprucket till den grad att 

det mer eller mindre är ett finare grus i fraktionen. Skulle så vara fallet är bergförankring av 

förklarliga skäl inte lämpligt [23]. Ett vattentryck som verkar längs diskontinuiteter i 

bergkonen kan ändå ses som rimligt att räkna med, vilket behandlas framöver i avsnitt 5.4.2. 

 

I samråd med handledare har ett antagande gjorts för hur stor del av bergkonens yta som den 

mothållande draghållfastheten kommer att verka över. Bedömningen är att om beräkningar 

utförs med draghållfasthet som verkar på mantelarean för en halv kon så är 

beräkningsmodellen konstruerad för att vara på den säkra sidan. För att utföra den 

beräkningen måste draghållfastheten vara känd för den bergart som förankringen utförs i. 

Principen för detta redovisas under rubriken draghållfasthet (avsnitt 5.4.1) och generella 

värden för några bergarter finns listade i tabell 2. 

 

För att fastställa vilken typ av förbättring som kan ske måste även en brotteori utvärderas. 

Troligt är att inte hela verket kommer att kunna lyftas upp ur sitt läge. Förmodligen kommer 

brott att ske genom rotation av verket med fundament och bergkon ur sitt läge, se figur 14. 

 

 
Figur 14. Illustration av vindkraftverk som tippas ur sitt läge. 
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Momentet som skapas av att vinden blåser på tornet kommer att vilja rotera verket med 

fundament ur sitt läge. Detta anses som mer troligt än att en uppåtriktad kraft lyfter det ur sitt 

läge. För att detta skall kunna ske måste pådrivande krafterna överstiga de mothållande. Exakt 

hur konen kommer att rotera ur sitt läge är en svårbesvarad fråga. Det finns inte något 

observerat fall där det har gått i brott och således kan det enbart baseras på hypoteser. Då det 

finns mothållande kraft i form av en dragen sida och en tryckt sida så kommer det krävas 

stora krafter för att rotation skall kunna ske, se figur 14. Exempelvis så måste sida A tryckas i 

brott samtidigt som sida B dras i brott. Brott skulle även kunna ske genom att stagen i C 

antingen skjuvas av eller dras ur sitt läge, vilket också måste ske för att en rotation av konen 

ur sitt läge skall vara möjlig. För att förhindra detta scenario har ett antal beräkningar gjorts 

med målsättningen att bevisa effekten av krafter som inte tas hänsyn till idag. 

5.4 Förslag på ändring av teoretisk modell 

I detta avsnitt presenteras ett antal förbättringsförslag för att möjliggöra analys av vilka som 

kan anses vara de mest lämpliga förbättringsförslagen att inkludera i en beräkningsmodell. 

Detta kommer att ske genom provberäkningar som redovisas i avsnitt 6 med grund i de 

allmänna förslag som redovisas framöver.  

5.4.1 Draghållfasthet 

Samma modell som använts tidigare (figur 12, avsnitt 5.1), används till att testa hur stor 

inverkan det blir från att räkna med draghållfasthet och ej vattenmättad berggrund. Den nya 

tyngden från bergkonen räknas ut från hela konens volym multiplicerat med den 

dimensionerande tyngden. 

 

                          44 784,5 kN 

 

Kraften som draghållfastheten ger upphov till beräknas från en halv yttre mantelarea för en 

bergkon med samma diameter och öppningsvinkel som tidigare använts samt en vidhäftande 

kraft i form av bergets draghållfasthet.  

 

Ett exempel har upprättats där antagande görs att berget som förankringen sker i består av 

sandsten som har testade värden för draghållfasthet mellan 0,08-35,7 MPa enligt tabell 2. 

Eftersom det förekommer en stor spridning bland värdena antas draghållfastheten som 2 MPa 

vilket är långt under det högsta registrerade värdet, men ändå inte så lågt som det lägsta på 

0,08 MPa. 
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Arean draghållfastheten verkar över antas som halva den yttre mantelarean för bergkonen. 

Den bortskurna delen av konen (inre konen) antas därmed inte bidra med draghållfasthet, se 

figur 12. 

 

              
         

 
      

     

Där bergets draghållfasthet anges i kN/m
2
 (1 MPa = 1000 kN/m

2
). 

 

                         678,4 m
2
 

 

                    
    

    88,4 m
2 

 

Där    betecknar radien för inre konen och    betecknar höjden för inre konen. 

 

                             590 m
2 

 

                     590 000 kN 

 

                                634 784,5 kN 

 
        

              
  

      

         
  0,0571- Utnyttjandegrad. 

 

Beräkning enligt ekvation från Kim och Cho [11] ger: 

 

   
        

       
 

 
 

    
 

 
 

  553 967,5 kN 

 

Där    är motsvarigheten till vår egen beteckning          för draghållfastheten som antas 

verka. 

 

                598 752 kN 

 
        

              
  

      

        
       - Utnyttjandegrad 

 

Vi ser att utnyttjandegraden utifrån beräkning med samband framtaget av Kim och Cho [11] 

hamnar på 6,1 procent gentemot 5,7 procent för det eget framtagna sambandet. Det är inga 

markanta skillnader mellan sambanden i resultat för det testade specifika fallet. Ytterligare 

jämförelser mellan sambanden redovisas och diskuteras i avsnitt 6.1.  

  



Teoretiskt upprättad modell 

 

 

41 

 

5.4.2 Inverkan av vatten 

En beräkning har utförts för att undersöka inverkan av vattentryck för fallet om en ideal 

spricka uppstår längs den antagna bergkonen. Beräkningen baseras på den teoretiska modellen 

med antagen grundvattenyta på 5 meters djup. Ett antagande har gjorts att vattentrycket verkar 

jämnt runtom konen, se figur 15, och för detta tryck har en komposant beräknats för att få den 

reella upplyftande kraften. Eftersom vattentrycket ökar med djupet samtidigt som arean 

minskar har en approximation gjorts i form av att ett jämnt vattentryck motsvarande trycket 

på halva djupet mellan grundvattenytan och konbotten antas verka på hela den konarea som är 

belägen under grundvattennivån, se figur 12 i avsnitt 5.1. I figur 15 visas en illustration av en 

bergkonsida utsatt för vattentryck under grundvattenytan, förenklad i två dimensioner. 

Figur 15. Inverkan av vattentryck på en av bergkonens sidor. 

 

Vattnets tryck verkande mot bergkonens sidor räknas ut med tyngden för vattnet multiplicerat 

med gravitationskonstanten, höjden och arean den verkar över. Höjden är vald som halva 

djupet mellan grundvattennivån och konbrytningsdjupet. 

 

Beräkningen är utförd enligt följande: 

 

                   

 

Där                           353,5m
2 

  

Eftersom vattentrycket som räknats ut verkar vinkelrätt mot konens yta utförs en 

komposantuppdelning för att få den reella upplyftande kraften och betecknas som            . 

 

                          11 488,8 kN 
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                                 5 744,4 kN- Effektivt upplyftande vattentryck 

 

Det upplyftande vattentryck som räknats ut är föga sannolikt för att kunna uppkomma men 

kan räknas med om man tänker att berget skulle ha gått i brott i form av en ideal bergkon. 

Detta kan jämföras med tyngden som borträknas i samma beräkningsfall om bergmassan 

under grundvattenytan hade varit vattenmättad och räknas enligt: 

 

                    

 

                   5 740 kN 

 

Värdena för vattentryck och vattenmättad berggrund ligger för en kon av denna storlek med 

antagen grundvattennivå på 5 meters djup väldigt nära varandra. Ska ett av fallen användas 

till beräkningar generellt bör ett vattentryck på konytan användas då det enligt vår uppfattning 

är troligare att förekomma än att bergmassan skulle vara vattenmättad. 

 

Nedan görs en beräkning för summan av krafterna som verkar fördelaktigt respektive negativt 

ur stabilitetssynpunkt. Summan betecknas som           och krafterna som tagits med är 

draghållfasthet, tyngd från torr bergmassa samt vattentryck. Det första fallet som redovisas är 

det som beräknats utifrån egna antaganden medan det andra fallet är baserat på sambandet 

framtaget av Kim och Cho [11]. 

 

                                       – Summering av krafter. 

 

            629 040,1 kN - Egna antaganden. 

 
        

          
  0,0576 – Utnyttjandegrad. 

 

Summeringen av krafter med det eget framtagna sättet att räkna draghållfasthet ger i det 

studerade fallet en utnyttjandegrad för mothållande krafter gentemot förspänningen på knappt 

6 procent. 

 

                         – samband av Kim och Cho [11] 

 
        

          
       - Utnyttjandegrad 

 

Summering av krafterna med draghållfasthet enligt sambandet framtaget av Kim och Cho ger 

en utnyttjandegrad som uppgår till drygt 6 procent. 
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Sambandet med vattentryck i sprickor och draghållfasthet i bergmassan på samma gång är i 

viss mån orealistisk. För att kunna ta upp dragkrafter måste konen ha kontakt med omgivande 

berg medan vattentryck verkar i en tänkt spricka som omöjliggör sådan kontakt. Att alla 

parametrar för detta fall skall verka samtidigt är högst osannolikt men räkneexemplet ovan 

bekräftar ändå att det skulle vara en säker konstruktion under dessa osannolika förhållanden. 

5.4.3 Friktion 

Som tidigare fastställt antas vattentrycket påverka som en vertikalkomposant av det totala 

vattentrycket som verkar vinkelrätt mot bergkonens yta. Beräkningarna för detta samt vilken 

normalkraft som kommer att verka vinkelrätt mot glidplanet visas nedan: 

 

                                 5 744,4 kN 

 

                             

 

           69 408 kN 

 

För att friktionskrafter skall kunna tas upp av bergkonen utan inverkan av kohesion i 

sprickplanen antas villkoret: 

 

                      

 

Det är känt att samtliga bergarter i regel har basfriktionsvinklar som ligger mellan 25-35° 

[23]. Vid beräkning av friktionen används normalkraften från berget, fundamentet och tornet 

för att beräkna en mothållande kraft. Vid beräkningen har det antagits att upplyftande kraft 

från eventuellt vatten i sprickan ej bör medräknas. Detta antagande baseras på att det ej är 

möjligt för vatten att tränga ned i sprickan i och med att brottytan antas vara helt plan, och 

ingen spricköppning kan existera, då tyngden är större än vattentrycket. Om ytan istället är 

skrovlig, medför det en kohesionskraft i och med att ojämnheterna måste skjuvas av samtidigt 

som en dragspänning skulle kunna förekomma. Därför görs detta antagande istället och 

bedöms inte vara av osäkrare karaktär. 

 

Detta villkor i ord betyder att en potentiell bidragande skjuvkraft kan komma att tillgodoses. 

Man bör dock ha i åtanke att dragkraften och skjuvkraften inte kan tillgodoräknas inom 

samma typfall. Skjuvkraften som beräknas genom Mohr-Coulumbs brottkriterium appliceras i 

sprickor medan dragkraften används i en fast bergmassa och anses inte kunna samverka i 

detta fall. Möjligheten av en samverkan skulle kunna ske då sprickan skulle bestå av en 

fyllning, men då endast med draghållfastheten för sprickfyllnadsmaterialet.  
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Antagandena som görs vid skjuvkraftsberäkningarna är att skjuvkraften kan tas upp på halva 

ytterkonen, d.v.s. hälften av storkonen borträknat “inre kon”, samt att normalkrafterna 

fördelas jämnt över totala konarean.  

 

Ett antagande görs här för att den halva bergkonens masscentrum kommer att ligga på ⅖ av 

djupet och därmed väljs den bidragande massan från bergkonen med samma faktor, detta som 

en viss säkerhet.  

 

   
                      

 

 
  

          
  8 541,4 kN 

 

Skjuvkraften som påverkar konen räknas ut med en lägsta antagen basfriktionsvinkel och blir 

enligt följande: 

 

    25° 

               3 982,9 kN 

 

Basfriktionsvinkeln skall reduceras med en säkerhetsfaktor av storlek 1,3 enligt TK Geo 13 

[10], men detta är endast nämnt för fallet av friktionskrafter som verkar på friktionsjordar. 

Efter tolkning av detta så väljs friktionsvinkeln att kvarstå som det lägst antagna värdet. Detta 

i sig självt anses som en fullgod säkerhet. Principen för normalkraft och skjuvkraft redovisas i 

figur 16. 

 

 
 

Figur 16. Komposantfördelning av normalkrafter från torn, fundament och berg. 
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Resultatet visar att friktionens verkan inte kommer att ha en obetydlig påverkan ifall att 

glidning skulle ske längs en av bergkonens sidor. Värt att ha i åtanke är att en sådan glidning 

uppåt längs det antagna sprickplanet inte är särskilt troligt att förekomma. Detta eftersom att 

en glidning uppåt längs sprickplanet kräver att en lyftande kraft motsvarande hela konens vikt 

verkar i den riktningen. För att en friktionskraft ska kunna verka mot en kraft som verkar 

nedåt längs det tänkta sprickplanet så krävs det att rörelse förekommer. Det förutsätter att 

bergmassan går i brott, vilket i sig borde kräva krafter som överstiger bergets tryckhållfasthet.  

 

För att friktionen ska ha en inverkan måste alltså bergmassan ha gått i brott eller ha befintliga 

diskontinuiteter så att rörelse kan ske. Har brott skett (se inverkan från draghållfasthet, avsnitt 

4.3.2) så kommer friktionens inverkan att vara försumbar gentemot bergets tryckhållfasthet 

som måste överstigas för att möjliggöra rörelse av konen ur dess läge. 

5.4.4 Justerad öppningsvinkel 

Justerad öppningsvinkel på konen har en stor betydelse. Genom att konvinkeln ökar så ökar 

även radien på konen och påverkar vilken mängd berg som kan tillgodoräknas. Då kan även 

kortare staglängder appliceras samtidigt som totala massan blir likvärdig med tidigare 

beräknad kon (60°), för att därmed uppnå en mothållande kraft av bergmassan som överstiger 

förspänningen. Med öppningsvinkel satt till 90° och antagandet om torr bergrund kommer 

bergmassan för bergkonen att få vikt enligt följande beräkning: 

 

                          15,25 m 

 

                90 249,4 kN 

 

               2 683,9 kN 

 

          87 565,5 kN 

 

Ökningen av öppningsvinkeln medför en större volym och därmed en ökad egentyngd. Den 

totala egentyngden beräknas som tyngden av storkonen vilken reduceras med tyngden av 

konen under konbrytningspunkten. Ökad öppningsvinkel och antagande om torr berggrund 

ger utnyttjandegraden: 

 
        

         
  0,414 – Utnyttjandegrad. 
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Även om det rent teoretiskt inte är möjligt med en fullt vattenmättad berggrund kommer 

utnyttjandegraden ligga på dryga 41 procent med samma beräkningar som ovan, d.v.s. 90° 

öppningsvinkel och vattenmättad berggrund under grundvattenytan. 
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6. Beräkningsförsök 

I detta avsnitt kommer olika typer av beräkningsförsök att utföras. Då många parametrar är 

desamma under försöken så kommer endast de “förändringar” som sker att redovisas. Övriga 

antaganden är enligt följande: 

 

Tabell 5. Värden baserade på praktiskt beräkningsfall. 

Beteckning Storlek Enhet Förklaring  

      9,5 m Fundamentets diameter  

      3,2 m Fundamentets höjd  

      226,82 m
3 

Fundamentets volym  

     25 kN/m
3 

Tyngd för betong  

      4 MPa Lägst antagen hållfasthet av berg (TK Geo 13)  

      5000 kN Egentyngd av vindkraftverk  

      1000 kN Horisontalkraft på vindkraftverk  

   110 000 kN/m
3 

Moment från vindlast  

      1,1 - Säkerhetsfaktor  

      12 st Antal stag  

      5300 kN Brottgräns för enskilt stag  

      1 m Avstånd från stag till fundamentets ytterkant  

     165 mm Diameter för borrhål till stag  

         2000 kN/m
2
 Draghållfasthet  

a 3,75 m Avstånd från stag till fundamentets centrum  

b  m Radie för storkon  

    m Teoretisk längd på stag  

    m Grundvattennivå  

   ° Öppningsvinkel på konen  

 

               121 000 kNm - Dimensionerande vindmoment. 

 

                              - Dimensionerande horisontalkraft. 

 

                                36 252 kN - Total förspänningskraft.  

 

                     5 670,5 kN - Normalkraft från fundament. 

 

                             46 922,5 kN - Total normalkraft. 

 

                     = 124 520 kNm - Dimensionerat totalt verkande moment i botten 

på fundament. 

      
   

          
  2,949 m - Dimensionerad lastexcentricitet. 
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             = 24,3 kN/m
3
 - Bergets densitet. 

 

De angivna värdena och beräkningar som redovisas ovan är oförändrade från den teoretiska 

modellen. I tabell 5 finns en del storlekslösa parametrar då de testas med varierande värden 

eller utelämnas under beräkningarna framöver. För mer ingående förklaring av beräkningarna 

se avsnitt 5.1. 

6.1 Test av alternativa dimensioneringsberäkningar 

I detta avsnitt testas olika förslag till förbättringar som kan leda till förkortad staglängd eller 

alternativt ett färre antal stag. Ingående värden i beräkningarna är desamma som finns 

redovisade i tabell 5 om inget annat anges.  

Test av förkortad staglängd till följd av bidragande draghållfasthet 

Nedan presenteras en beräkning för en förkortning av staglängden. Beräkningen har gjorts för 

att se hur mycket staglängden kan kortas om ett tillskott i mothållande krafter räknas med från 

draghållfasthet i berget. I detta fall har antagandet gjorts att vidhäftningen mellan berg och 

betong är densamma som i tidigare upprättad teoretiskt modell och att förankringslängden 

därmed bör hållas till 5 m. Minsta frilängd som krävs antas också till 5 meter med stöd av  

[15, 19]. Den totala staglängden som testas är alltså 10 meter och öppningsvinkel som testas 

är 60°. Vid beräkningarna antas att bergmassan är torr samt att inget vattentryck verkar i 

diskontinuiteter. 

 

Teoretiska längden på stagen har valts till 10 m. Det medför med antagande om att 

konbrytning sker i mitten på ingjutningslängden att konens totala höjd blir frilängd + halva 

ingjutningen, vilket motsvarar 7,5 m, se figur 17. Ett villkor som ställs för att 

dimensioneringen ska bedömas som stabil är att bergkonens egentyngd tillsammans med 

draghållfastheten måste överstiga förspänningskraften från stagen.  

 

Villkor:                           

 

     
     

 
          - Antagen vidhäftning mellan berg och betong till 3 MPa med 

säkerhetsfaktor 2. 

 

              
               

          
   4,499 m - Ingjutningslängd av stag.    

 

             5,0 m - Ingjutningslängd avrundat uppåt. 
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   7,5 m 

Figur 17. Mått för beräkningar av mantelareor för bergkon med brytning på 7,5 m. 

 

Den enskilda konens radie räknas ut från konbrytningsdjupet med hjälp av trigonometri. 

Radien för den enskilda konen adderas med avståndet från stag till fundamentcentrum, vilket 

ger basens radie för den storkon som bildas till följd av samverkan mellan stagen. 

Framräknade parametrar används som grund till att beräkna volym och area för bergkonen. 

 

                            4,33 m 

 

                   8,08 m 

 

      
 

 
          

 

    
 

 
 
  

      

      
 

 
 
  765,52 m

3
  

 

                  18 602,2 kN - Bergkonens tyngd. 

 

                            410,21 m
2
 

 

                             88,36 m
2
 

 

                        321,85 m
2 
– Yttre mantelarea för konen. 
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Alternativ 1 

 

Eftersom att draghållfastheten är baserad på ett antagande läggs en säkerhetsfaktor på genom 

att endast halva draghållfastheten tillgodoräknas. Halva bergkonens yttre mantelarea antas 

uppta dragkrafter . 

  

                         321 840 kN 

 

                340 442,2 kN >>          - Villkoret uppfylls. 

 
        

                  
   0,106 - Utnyttjandegrad. 

 

 

Alternativ 2 

 

Då vi vill testa två tillvägagångssätt för att räkna ut draghållfasthet jämförs det eget framtagna 

sambandet med samband framtaget av Kim och Cho [11].  

 

   
        

       
 

 
 

    
 

 
 

  235 619,5 kN 

 

                254 221,6 kN >>          - Villkoret uppfylls. 

 
        

                  
  0,143 - Utnyttjandegrad. 

 

Bergmassans tyngd tillsammans med draghållfastheten är i detta fall betydligt större än 

förspänningslasten. Det anses däremot inte möjligt att korta stagen ytterligare innan 

undersökningar säkerställt att vidhäftning mellan berg och betong i borrhålen kan klara högre 

spänningar än vad som antas i dagsläget. Även ett möjliggörande av kortare frilängd skulle 

ses som positivt då rådande siffror visar på en låg utnyttjandegrad, endast 10,6 procent 

respektive 14,3 procent i det aktuella fallet beroende på vilket samband som används. 
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Test med ändrad öppningsvinkel 

Likt försök 1 så testas staglängden 10 meter. Antagandena till detta försök är en 

öppningsvinkel på 90° med konbrytning i mitten av förankringen, torra förhållanden samt att 

endast bergkonens egentyngd beräknas som en mothållande kraft. Ett villkor ställs alltså för 

att bergkonens egentyngd måste överstiga förspänningskraften. 

 

Villkor:                 

 

Teoretiska längden är 10 m, varpå konens totala höjd blir frilängd + halva ingjutningslängden, 

vilket motsvarar 7,5 m enligt beräkningen nedan. 

 

    
     

 
   1,5 MPa - Antagen vidhäftning mellan berg och betong till 3 MPa med 

säkerhetsfaktor 2. 

 

              
             

          
    4,499 m- Ingjutningslängd av stag. 

 

             5,0 m - Ingjutningslängd avrundat uppåt. 

 

          
           

 
   7,5 m 

 

För att möjliggöra beräkning av volym för bergkonen används geometri och trigonometri till 

att ta fram bergkonens radie. Volymen multipliceras med bergets densitet för att beräkna 

tyngden av bergkonen som jämförs mot förspänningen från stagen. 

 

                            7,5 m 

 

                   11,25 m 

 

      
 

 
          

 

    
 

 
 
  

      

      
 

 
 
  1 380,58 m

3
  

 

                    33 548,1 kN 

 

          36 252 kN 

 

               - Villkoret uppfylls inte. 

 
        

       
  1,081 - Utnyttjandegraden överstiger 1 vilket antyder risk för brott. 
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Eftersom utnyttjandegraden blir för hög enbart med egentyngden måste konen antingen öka i 

volym och därmed i tyngd, eller alternativt måste ett bidrag av andra mothållande krafter ske. 

En potentiell mothållande kraft är draghållfasthet längs bergkonens yta. För att betrakta 

effekten av dragkrafter används sambandet framtaget av Kim och Cho [11]. Eget framtaget 

samband för draghållfasthet väljs i detta fall bort då Kim och Cho anses mer tillförlitlig källa 

utifrån deras erfarenhet. Med draghållfasthet 2 MPa konverterat till kN/m
2
 för sandsten från 

tabell 3 fås: 

 

   
        

       
 

 
 

    
 

 
 

  499 824,33 kN 

 

                   - Villkoret uppfylls. 

 
        

          
  0,068 - Utnyttjandegrad. 

 

Med dragkraften inkluderad kan vi bevisa att konen är av tillräcklig storlek om brytningen 

sker på 7.5 m djup. Genom att räkna med draghållfastheten sänks utnyttjandegraden från 

108,1 procent till 6,8 procent och draghållfastheten, vilket visar på hur stort bidrag 

draghållfastheten har för stabiliteten om den kan räknas med vid dimensionering.   
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Test av kortast möjliga staglängd 

Test för minsta möjliga längd av stag baserat enbart på egenvikt av bergkon. Antagandena 

som görs är torr berggrund samt öppningsvinkel på 90°. 

 

Genom baklängesberäkning med hjälp av förspänningslasten och villkoret att 

utnyttjandegraden ska uppgå till 95 % fås resultatet: 

 

Utnyttjandegrad 0,95  
      

    
  38 160 kN        

 

      
     

     
  1 570,4 m

3
 

 

Utifrån sambandet för volymberäkning av kon beräknas det minsta möjliga 

konbrytningsdjupet för en kon med öppningsvinkel 90° till cirka 8 m. 

 

Bottenbrytning av kon   7,96 m   8,0 m 

 

Kontroll av baklängesberäkningen för 8 m konbrytning ger: 

 

          38 597,0 kN                    för totalt dränerad bergrund, d.v.s. torrt. 

 

Då teorin om förspänning säger att minsta möjliga frilängd skall vara 5 meter [15, 19], 

innebär det med hänsyn till tidigare beräknad ingjutningslängd på minst 5 meter att den 

kortast möjliga staglängden ändå blir 10 meter.  

 

Tre olika alternativ har tagits fram för hur konbrytningen kan ske och samtliga grundar sig i 

vart brytpunkten för konen är belägen längs förankringslängden. Alternativen är enligt 

följande (se figur 18): 

 

1. Total staglängd på 13 m om brytningen sker överst på förankringslängden (grön linje). 

2. Total staglängd på 10,5 m om brytningen sker mitt i förankringslängden (svart linje). 

3. Total staglängd på 10 m om brytningen sker i botten av förankringslängden (röd linje). 
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Figur 18. Principskiss för olika konbrytningsdjup. 

 

Om brytningen sker i ovankant av förankringslängden skulle en staglängd på 13 meter krävas. 

Detta baseras på beräkningen av minst möjliga konbrytningsdjup som är 8 m djup, alltså 

räknas de 5 ingjutna metrarna bort från staglängden på 13 m. Är fallet istället konbrytning i 

mitten av förankringslängden kan hälften av de 5 ingjutna metrarna tillgodoräknas, minsta 

staglängd blir därmed 10,5 m. Att den tredje punkten ger en minsta staglängd på 10 meter 

beror på tidigare förda resonemang om att minsta möjliga frilängd bör vara 5 meter samt 

minsta ingjutningslängd 5 meter. Skulle dessa faktorer inte begränsa staglängden hade en 

totallängd av 8 meter varit tillräcklig. 



Analys med diskussion och slutsatser 

 

 

55 

 

7. Analys med diskussion och slutsatser 

Beräkningarna som utförts indikerar att det finns krafter som inte beaktas i dagsläget. Genom 

litteraturstudien och möten med handledare har förslag på förbättringsmöjligheter tagits fram 

och dess effekter prövats genom beräkningar. Förbättringsförslagen som testats är: 

 

 Om det är rimligt att räkna med en vattenmättad bergmassa vars tyngd reduceras med 

vattnets egentyngd eller om beräkning bör ske för torr bergmassa.  

 Ifall att öppningsvinkeln på 60° för konen bör justeras till 90° då bergförankring inte 

sker i svagt, kraftigt vittrat eller uppsprucket berg.  

 Om en mothållande kraft från draghållfasthet bör räknas med för att förhindra en 

vältning/stjälpning av konen ur sitt läge. 

 

Det har också gjorts ett försök till att besvara frågeställningen: 

 

 Är det rimligt att beräkna förankringen mellan stag och berg som det görs i dagsläget? 

 

Angående vattenmättad berggrund bedöms det inte vara lämpligt att räkna som man gör idag. 

Som tidigare motiverat beror vattenmättnadsgraden av hur pass uppsprucket berget är, och 

med dagens beräkningsmetoder skulle berget behöva vara uppsprucket till den grad att en 

bergförankring inte skulle vara lämplig överhuvudtaget. Värt att ha i åtanke är att det däremot 

skulle kunna uppstå vattentryck i sprickor vilket bedöms som ett mer troligt scenario.  

 

Konens storlek beräknas idag ofta med öppningsvinkeln 60°. Med fakta från litteraturstudien 

och utifrån samråd med handledare från LTU [23], dras slutsatsen att beräkningar borde göras 

med öppningsvinkeln 90°, eller något mittemellan 60-90°. Det är inte fel i sig att använda det 

lägre alternativet men det är mer lämpat för jordmaterial samt berg som inte har klassificerats 

alls eller bedömts som dåligt. Bedömningen vi gör är att om berget klassas som bergtyp 2 

eller bättre enligt TK Geo 13 [10], bör en bergkon med 90° öppningsvinkel tillgodoräknas. 

 

Ingen draghållfasthet räknas med i dagsläget och en analys har utförts för om det bör 

användas i beräkningar. Det finns inga tvivel om att man bortser från stora krafter vid 

utelämnande av draghållfasthet. Problemet vid beräkning med draghållfasthet är att man bör 

ha ett så tillförlitligt underlag av bergets kvalité att det kan sägas vara kompetent för att 

sådana krafter.  

 

Ett återkommande problem är att det är svårt att veta hur ett brott i berget kommer att se ut. 

Det som har beräknats i detta arbete är draghållfasthet som borde gälla vid utdragstester när 

man har en rakt utdragande kraft. Vid moment som verkar på vindkraftfundament borde en 
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slags vältning av fundamentet vara mer trolig än en rakt uppdragande kraft. Beräkning enligt 

det sätt som utförts anses vara på den säkra sidan då man vid en vältning/rotation av 

fundamentet skulle ha en mothållande tryckhållfasthet större än draghållfastheten längs 

bergkonens ena halva. 

 

Tankesättet att dimensionera med absolut minsta möjliga längd på förankringen förutsätter att 

bergets draghållfasthet bör ta den större delen av belastningen, vilket det förmodligen skulle 

klara av. Men om en sprickbildning induceras och ett progressivt brott uppkommer, kan 

konstruktionen komma att vara underdimensionerad, vilket kan leda till rotation av 

fundamentet. Bergkonen kommer fortsatt att vara ansluten till fundamentet och om den skall 

kunna roteras ur sitt läge måste antingen bergkonens botten skjuvas av, eller så måste ett 

tryckbrott ske på någondera sida. Därför anses beräkning med draghållfasthet som en 

komplex fråga som inte har något direkt givet svar. Hade det funnits fall dokumenterade där 

brott skett hade man förmodligen kunnat göra tillförlitligare analyser genom att kontrollera 

brottet och förfina brotteorin.  

 

Försök med friktionskrafter har även utvärderats och slutsatsen är att det är en komplex 

frågeställning att besvara. Det har antagits att ingen kohesion existerar vilket inte är troligt i 

ett verkligt fall. Men att göra beräkningar utan indata är i stort sett omöjligt, därför är 

antagandena nödvändiga i detta fall för att kunna ge ett konkret svar på hur friktionskraften 

skulle kunna verka. Samma sak gäller antagandena om att det blir en jämnfördelad friktion 

över kondjupet och arean som friktionen verkar över. Utan dessa antaganden skulle 

beräkningarna bli för komplicerade. Slutsatsen för friktionskraftens påverkan är att den 

kommer att existera vid rotation av konen ur sitt läge. Men att räkna med friktionen som en 

mothållande kraft med våra antaganden rekommenderas inte i dagsläget. 

 

En slutsats är att beräkningen för vidhäftningsspänning mellan berg och betong utförs på ett 

fullgott sätt i dagsläget. Dagens beräkningssätt antar att vidhäftningsspänningen mellan berg 

och betong uppgår till 10 % av betongens tryckhållfasthet, vilket vi anser godtagbart så länge 

inte förankring i berg med lägre tryckhållfasthet än betong sker. 

 

Förankring i berg med lägre tryckhållfasthet än betong bör dock vara sällsynt. Ett resonemang 

som återkopplar till den efter förundersökningar hävdvunnet antagna hållfastheten från TK 

Geo 13 [10] kan i detta sammanhang föras. En slutsats som dras är att dimensionerande tryck 

på berggrund från vindkraftfundamentet aldrig borde vara en begränsande faktor. Slutsatsen 

baseras på att den antagna tryckhållfastheten ur TK Geo 13 [10] inte räknas med som en 

begränsande faktor (vidhäftningsspänning som är 10 % av exempelvis 4 eller 10 MPa) vid 

bestämning av förankringslängd utifrån antagen vidhäftningsspänning, åtminstone inte i det 

fall som ligger till grund för detta arbete. 
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Slutsatserna som anses förbättra modellen är följande: 

 

1. Om berget klassas som bergtyp 2 eller högre enligt TK Geo 13, bör öppningsvinkel 

90° användas istället för 60°. 

2. Berggrunden bör inte betraktas som vattenmättad. Undantaget är väldigt fragmenterad 

berggrund vilket inte är lämplig för bergförankring. 

3. Draghållfasthet i berget verkar som en mothållande kraft men bör användas med 

försiktighet eftersom att en fastställd brotteori saknas. 

4. Ett vattentryck verkande längs bergkonens mantelarea skulle kunna räknas med som 

ett värsta fall. Det förutsätter dock en idealt slät spricka som normalt skulle vara sluten 

av bergets egentyngd, eller i annat fall ha en skrovlighet som leder till en högre 

mothållande friktionskraft. 

 

Tanken vid uppstart av projektet var att även undersöka om det kunde vara ett alternativ att 

använda färre stag. Diskussionerna har lett till slutsatsen att det inte ses som en lämplig åtgärd 

för tillfället. Anledningen till att det utelämnats är att avstånden mellan stagen blir längre vid 

bibehållet avstånd mellan stag och fundamentcentrum. Det medför att antagandet om bildande 

av en storkon blir mer osäkert än det är i dagsläget. Även förspänningen av varje stag skulle 

behöva vara högre för att uppnå tillräcklig förspänning, vilket kräver kraftigare stag.  

 

Framförallt kommer stabiliteten att påverkas negativt i större utsträckning ifall att ett eller fler 

stag brister om färre stag används. Att räkna med ett minskat antal stag är inte komplicerat i 

sig, men utvärdering av den möjligheten lämnas som ett förslag till fortsatt forskning.   

 

Alla slutsatser om förbättringar grundar sig på beräkningsmodellen som funnits att tillgå. Med 

det sagt menas att det här sättet att räkna inte är den enda typen av mall utan att det kan skilja 

sig mellan olika företag som kanske rentav redan applicerar dessa antaganden. Genom att 

räkna med förbättringsantagandena kan det av vissa betraktas som att säkerheten minskar. 

Ofta kan personerna som granskar beräkningarna vara från andra länder, vilket kan leda till 

problem då de inte sitter på kunskaper om svenska berggrundsförhållanden. Men de försiktiga 

åtgärderna som att anta torra förhållanden samt ökad öppningsvinkel bör inte föranleda några 

problem att bevisa stabiliteten, särskilt med tanke på att säkerhetsfaktorer redan läggs på längs 

hela beräkningen. 
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8. Förslag till fortsatt arbete 

Under arbetets gång har idéer framkommit om fortsatta studier som kan leda till förbättringar 

inom området bergförankring av vindkraftfundament, men som utelämnats på grund av att det 

inte ryms i omfattningen för detta arbete. Förslagen till fortsatt arbete som anses vara av 

intresse är följande: 

 

Undersöka och utvärdera om data från jordbergsonderingar är tillräckliga och hur data från 

dessa kan användas för att förbättra dimensioneringsprocessen till bergförankrade 

vindkraftfundament.   

 

Undersöka hur injektering kan påverka vidhäftningen mellan berg och betong längs 

förankringslängden samt undersöka ifall en modell kan skapas för bedömning av 

injekteringsbehov utifrån förundersökningar. 

 

Bestämma tryckhållfasthet och draghållfasthet genom laboratorietester för de vanligast 

förekommande bergarterna i Sverige. Utdragstester för bestämning av maximala 

vidhäftningsvärden mellan berg och betong för svenska bergarter har inte heller kunnat hittas 

men vore bra för att kunna optimera modellen ytterligare med avseende på förankringslängd. 

 

Undersöka om antalet eller storleken på säkerhetsfaktorer i modellen kan minskas. I det 

studerade beräkningsexemplet läggs säkerhetsfaktor på säkerhetsfaktor vilket gör det 

svårtolkat hur mycket av den verkliga potentialen som används. Någon mer insatt i 

problematiken bör studera om alla dessa säkerhetsfaktorer är nödvändiga. 
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