
ras i detta med bergbultar. Gravitationsfun-
dament agerar som motvikt till vindkraf-
terna och kan användas i kombination med
både pålning och jordförstärkning, Stat-
craft CSA Vind AB (2008). Beträffande
vindkraftverkets torn använder de flesta le-
verantörerna koniska stålrörssektioner som
monteras ihop med bultar, Wizelius (2002).
Infästningen av tornet i betongfundamentet
sker via en stor mängd stål som gjuts in i
mitten av fundamentet. I ingjutningsgodset
monteras de stålrörssektioner som tillsam-
mans bildar vindkraftverkets torn.

Då stål har en avsevärt mycket högre
värmeledningsförmåga än betong bildar
ingjutningsgodset en köldbrygga. Feno-
menet kan beskrivas som en konstruk-
tionsdetalj, där ett material med dålig vär-
meisolering bryter av ett material med
god värmeisolering. Inom husbyggnad är
förekomsten av köldbryggor ett väl upp-
märksammat problem, men i samband
med geotekniska konstruktioner är pro-
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På grund av den snabba utbyggna-
den av vindkraftverk är erfarenhe-
ten från byggande i kallt klimat för
dessa konstruktioner begränsad.
Den forskning som bedrivs idag är
mestadels inriktad mot vindkraftens
miljöpåverkan samt frågor för att
underlätta utbyggnaden och förbätt-
ra kostnadseffektiviteten, Statens
energimyndighet (2008). Utbygg-
nad av vindkraftverk i extrema mil-
jöer skapar nya frågor som
bör utredas för att säkerstäl-
la verkens kvalitet i ett lång-
tidsperspektiv. 
I denna artikel vill vi belysa
frågan om tjäle och hur den
är kopplad till grundläggning
av vindkraftverk.

För landbaserade vindkraftverk an-
vänds i huvudsak två grund lägg -
ningsmetoder, bergförankrade fun -
dament samt gravitations funda -
ment. Bergförankrade fundament
gjuts direkt på berget samt förank -

Grundläggning av
vindkraftverk 
med hänsyn till tjäle

Artikelförfattare är
tekn dr Tommy
Edeskär,
Sweco/LTU,
civilingenjör
Anders Helander,
Tyréns AB, och
professsor Sven
Knutsson, Luleå tekniska universitet.

Figur 1: Fundament 1.

Figur 1a (ovan): Fundament 1. Förankring av järnring.
Figur 1b (till höger): Fundament 1.



blemet sällan uppmärksammat på samma
sätt.

Fundament
I detta arbete har två huvudtyper av gravi-
tationsfundament studerats. Båda an-
vänds idag för grundläggning av vind-
kraftverk och den termiska analysen har
genomförts med finita element metodpro-
grammet Temp/W, Geo-Slope Internatio-
nal Ltd (2008).

Fundament 1, används i regel till ett
vindkraftverk med höjden 95 m och med
effekten 1,8 MW. Infästningen av tornet
sker via en stålring som gjuts in i funda-
mentet. Stålringen har diametern 4,2 m
och höjden 2,3 m. Fundamentet är kvad -
ratiskt med en sida på 16 m. Överkant be-
tong sluttar från ytterkant stålring där
tjockleken är 1,75 m till ytterkant funda-
ment där tjockleken är 1 m. Inuti stålring-
en är överkant betong belägen i samma
höjd som den färdiga markytan, vilket är 2
m från underkant fundament. Under fun-
damentet läggs ett 0,6 m tjock skyddsla-
ger bestående av krossat bergmaterial. På
skyddslagret gjuts en arbetsbetong med
en tjocklek av minimum 10 cm. Stålring-
en placeras mitt i fundamentet och vilar
på sex stycken stötteben cirka 250 mm
från fundamentets underkant, se figur 1.
Ringen är utförd i 44 mm stålgods. 

Fundament 2 är till ett vindkraftverk,
som är 100 m högt och med effekten 2,5
MW. Fundamentet är cirkulärt med dia-
metern 19 m, se figur 2. Tornets infäst-
ning i fundamentet sker via en förank -
ringsbur som gjuts in i fundamentets bas.
Basen, där infästningen sker, är 6 m i dia-
meter. I underkant är den belägen 0,1 m
djupare och i överkant 0,85 m högre än
resterande betong. Från basens ytterkant
där tjockleken är 2 m sluttar överkant be-
tong till ytterkant fundament där tjockle-
ken är 0,5 m. Det innebär att underkant
betong är belägen 1,86 m under markytan
och ovan denna och kring fundamentets
bas läggs fyllnadsmaterial som packas i
lager för att erhålla lämplig densitet. Det-
ta material antas i denna studie vara sam-
ma som det som används för skyddsla-
gret. Under fundamentet läggs ett 0,6 m

tjock skyddslager bestående av krossat
bergmaterial. På skyddslagret gjuts en ar-
betsbetong med en tjocklek av minimum
10 cm. 

Förankringsburen består av 2 gånger
80 förankringsstag samt en förankrings -
platta och en lastspridningsplatta, se figur
2a. I stängerna bultas den första T-for-
made tornsektionen till fundamentet. Spe-
cificering av förankringsburen redovisas i
tabell 1.

Metod
I studien görs en del idealiseringar av de
två aktuella gravitationsfundamenten.
Analysen koncentreras till det huvudsakli-
ga syftet att undersöka om, och i så fall
under vilka omständigheter köldbryggan i
vindkraftverkets fundament leder till att
jorden mitt under fundamentet tjälar och
på så vis eventuellt ger upphov till tjäl-
lyftning. För att utreda under vilka om-
ständigheter köldbryggan utgör ett grund-
läggningsproblem genomförs simulering-
ar för tre olika jordmaterial och i fem kli-
matzoner. De senare överensstämmer
med de som används av Vägverket i deras
arbete med vägar. 

Idealisering av fundament
Fundament 1. En arbetsyta på 22 x 16 m
har använts med skalan 1:100. Modellen
består av ett tvådimensionellt beräknings-

snitt genom centrum på fundamentet.
Markytan är belägen +6 m i y-koordina-
tens riktning och modellens bredd är +22
m i x-koordinatens riktning. Värmeflödet
genom fundamentets ingjutningsgods an-
tas vara oberoende av materialet i vind-
kraftverkets torn. Det får till följd att be-
räkningsmodellens geometri därför är
uppbyggd utan hänsyn till tornet.

Fundament 2. En arbetsyta på 28 x 20
m har använts med skalan 1:120. Mark -
ytan är belägen +6 m i y-koordinatens
riktning och modellens bredd är +28 m i
x-koordinatens riktning. Likt fundament
1 har ingen hänsyn tagits till vindkraft-
verkets torn vid uppbyggnad av model-
lens geometri. Fundamentets ingjutnings-
gods är en förankringsbur, som består av 2
gånger 80 gängstänger med diametern 48
mm. För att fullt ut kunna analysera köld-
bryggan måste således en tredimensionell
beräkningsmodell nyttjas. I vår tvådimen-
sionella beräkningsmodell har stålet i för-
ankringsburen omräknats till en stålring
med samma tvärsnittsarea som förank -
ringsburen. 

När man nyttjar finita elementmodeller
för analys är nätindelningen av stor bety-
delse och avgör noggrannheten i beräk-
ningarna. För båda fundamenten har nätet
förfinats till de områden som kräver större
noggrannhet, till exempel vid markytan, i
ingjutningsgodset samt mitt under funda-
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Tabell 1: Specificering av förankringsbur.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Material Antal Dimension [mm] Vikt [ton]
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Förankringsstag 2 x 80 M48, L = 3 450 6,0
Förankringsplatta 2 Ø 4 450 1,7
Lastfördelningsplatta 2 Ø 4 455 3,1
Brickor och muttrar m m - - 0,4

Figur 2: Fundament 2.



mentet. I varje delområde definieras en
övergripande elementstorlek, se tabell 2.
Förfiningen av nätet enligt ovan medför
att elementstorleken kan variera inom ett
och samma område trots den övergri-
pande elementstorleken.

Utmed markytan har nodavståndet
minskats till 0,25 m i båda modellerna.
Vidare har nodavståndet minskats till
0,25 m utmed gränsen mellan skyddsla-
ger och jord och mitt under fundamenten.
Nodavståndet mitt under fundament är
ändrat inom ett avstånd av 4 m från cen-
trum för fundament 1 och 5 m för funda-
ment 2. 

Jordmodell
Simulering av tjälfronten har för varje kli-
matzon utförts för tre olika jordmaterial;
● lera
● blandkornig jord med finjordshalt stör-
re än 30 procent
● blandkornig jord med finjordshalt
mind re än 30 procent.

Data för de valda materialen är häm-
tade från Vägverkets publikation 2001:
101, VVMB 301, se tabell 3. På basis av
dessa data har värmekonduktivitet och
värmekapacitivitet beräknats för de olika
materialen som använts i jordmodellen.

Klimatmodell
Vid simulering av tjäldjupet har vi antagit
att marken är fri från snö och att vind,
vatten och vegetation ej påverkar mark -
ytans temperatur. Marktemperaturen kan
därmed antas vara densamma som luft-
temperaturen, vilket gäller under hela
året. Använd temperaturdata består av
månadsmedelvärden av luftens normal-
temperaturer. Informationen är hämtad
från SMHI och baseras på perioden 1961
till 1990, SMHI (2007). De vintertempe-
raturdata vi har använt presenteras i tabell
4. Temperaturerna är baserade på en vin-
ter som statistiskt inträffar vart tionde år. 

I Temp/W har temperaturdata som be-
står av medelvärde för respektive månad
anpassats till en sinusformad kurva som

beskriver temperaturförloppet under två
år. Cykeln inleds med en normal årscykel
och följs av det temperaturförlopp som
man önskar studera, se figur 3. Tempera-
turkurvorna har anpassats till respektive
månadsmedelvärde, vilket antas råda den
femtonde i varje månad.

Simulering
Simuleringen har skett med två metoder;
fullständig termisk modellering och en
förenklad termisk modellering. Den full-
ständiga modellen har använts för materi-
al som innehåller vatten till exempel de

olika jordmaterialen och skyddslagret.
Den förenklade modellen har använts för
analys av betong och stål. 

I den fullständiga termiska modellen
inkluderas i första hand det latenta värmet
från fasomvandlingen av vatten till is.
Dessutom inkluderas värmekapacitivite-
ten för fruset och ofruset material och en
funktion för hur värmekonduktiviteten
förändras med temperaturen i jorden. Hur
mängden ofruset vatten förändras med
temperaturen i jorden ingår också. 

Den förenklade termiska modellen an-
vändas då vattnets fasomvandling inte är
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Tabell 2: Övergripande elementstorlek [m], antal element och noder i FEM-modellen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Region Fundament 1 Fundament 2
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Stål 0,10 0,10
Betong 0,25 0,25
Skyddslager 0.40 0,40
Jord 0,40 0,40
Fyllning kring bas (fundament 2) 0,25
Antal element 2 998 5 699
Antal noder 3 875 5 379

Tabell 3: Materialegenskaper för de olika materialen, Vägverket (2001).
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Material- Enhet Lera Blandkornig jord med Blandkornig jord med
parametrar finjordshalt > 30 % finjordshalt < 30 %
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Vattenkvot w % 24 20 13
Densitet ρ t/m3 1,60 1,70 1,90
Porositet n % 40 36 28

Tabell 4: Använd lufttemperaturdata för en tioårsvinter [°C] för olika orter.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Nov Dec Jan Feb Mars April Köldmgd
[°C • dag]

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
K1; Malmö -4,3 -3,1 -2,0 285
K2; Jönköping -4,0 -7,0 -7,4 -1,9 601
K3; Borlänge -7,4 -13,0 -12,0 -2,5 1 050
K4; Östersund -3,4 -9,8 -13,8 -11,7 -6,3 1 350
K5; Kiruna -4,9 -17,5 -19,6 -17,2 -10,2 -3,9 2 200

Figur 3: Exempel på temperatur -
fördelning för klimatzon 3.

Heldragen linje avser normalvinter
och streckad linje vinter med tio års

återkomsttid.

Klimatzon 3; Borlänge
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Figur 4: Exempel på värmeflöde i en simulering.



av betydelse för resultatet. Detta gäller i
stål, där vattenkvoten är noll och i betong
är vattenkvoten försumbar. Här påverkas
alltså inte materialets termiska egenska-
per av vattnets fasomvandling eller andel
ofruset vatten.

För att simulera klimatvariationen har
först en initiell temperaturfördelning i
jordvolymen beräknats. Det har gjorts
genom en så kallad ”steady state”-analys,
där årsmedeltemperaturen ansatts som
randvillkor på markytan och med ett upp-

skattat värde på jordens termiska gradient
i modellens bas. Därefter har en transient
analys genomförts, i vilken temperaturen
varierar med tiden. Detta har gjorts i två
steg: steg 1 motsvarande en normal årscy-
kel följd av steg 2 som motsvarar en di-
mensionerande vinter med temperaturer
enligt tabell 4.

Resultat
Simuleringarna visar tydligt att den stål-
konstruktion som används för att förankra
tornet i fundamentet utgör en köldbrygga.
Detta syns i figur 4 som illustrerar värme-
flödet i simuleringarna. I figur 5 visas ett
exempel på beräknad temperaturfördel-
ning för fundament 2 i klimatzon 5 och
blandkorning jord med finjordshalt större
än 30 procent. 

De beräknade tjäldjupen i simulering-
arna är sammanställda i figur 6 för funda-
ment 1 och i figur 7 för fundament 2. Den
vänstra stapeln avser tjäldjupet i jorden
utanför fundamentets kant och den högra
stapeln tjäldjupet under centrum på fun-
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Figur 5: Exempel på simuleringsresultat 
(fundament 2, klimatzon 5, blandkorning jord 

större än 30 procent finjordshalt).

Figur 6: Resultat tjäldjup fundament 1. Grundläggningsnivån är belägen på 2 m djup.

Figur 7: Resultat tjäldjup fundament 2. Grundläggningsnivån är belägen på 1,83 m djup.

Lera

Lera



Genom de utförda beräkningarna har
vi kunnat visa att tjälen stannar i skydd-
slagret om detta ökas till en tjocklek av 1
m. Övriga metoder för att undvika pro-
blem med tjällyftning är att dränera jor-
den kring fundamentet och på så sätt
minska vattentillgången. Detta reducerar
möjligen problemet men löser det inte.

Ett alternativ för att kompensera för
köldbryggan genom fundamentet kan
vara att bygga in värmeslingor i funda-
mentet. Detta är dock åtgärder vars drift-
kostnader är höga och som endast kan
vidtas för ännu ej byggda vindkraftverk.
Om köldbryggan är ett problem enligt ti-
digare, betyder det att existerande vind-
kraftverk också har detta problem.

Att isolera vid fundamentets överkant
kan ses som en enkel lösning för att kom-
pensera för köldbryggan för existerande
vindkraftverk. Är detta möjligt? Beräk-
ningar visar att för fundament 1 minskar
värmeflödet genom köldbryggan mini-
malt om isolering placeras mot vindkraft-
verkets torn. Fundament 2 vars ingjut-
ningsgods inte har någon direkt kontakt
med omkringliggande jord berörs inte alls
av isolering vid fundamentets överkant.
Det går alltså inte att kompensera för
köldbryggan med hjälp av isolering i fun-
damentets överkant.

I denna studie har en tioårig vinter an-
vänts, det vill säga en vinter som upp-
kommer vart tionde år. Med tanke på att
ett vindkraftverk har en livslängd på 20
till 25 år och ett fundament cirka 40 år är
det troligt att den tioåriga vintern upp-
kommer under denna tid. Den dimensio-
nerande vintern bör därför vara i klass
med en femtioårig vinter för att full sä-
kerhet ska erhållas vid dimensionering.

Slutsatser
I denna studie kan följande slutsatser
dras:
● Köldbryggan som skapas i vindkraft-
tornets ingjutningsgods kan leda till att
jorden mitt under fundamentet fryser och
utgör därmed ett potentiellt grundlägg-
ningsproblem.
● I klimatzon 3, för fundament 1, samt i
klimatzon 5 för fundament 2 tjälar jorden
mitt under fundamentet. Köldbryggan be-
höver därmed beaktas vid en köldmängd
av 1 050 graddagar för fundament 1 och
2 200 graddagar för fundament 2. Typen
av jord under fundamentet har inte någon
nämnvärd inverkan på resultatet.
● De konsekvenser som kan uppkomma
då jorden mitt under fundamentet tjälar är
i första hand tjällyftning, vilken är störst i
jordar med hög finjordshalt. Ojämn tjäl-
lyftning kan leda till att fundamentets sta-
bilitet hotas samt till lokala spännings-
koncentrationer i fundamentet.
● För att undvika tjälproblem är det en-
klaste alternativet att anpassa tjockleken
på underbyggnaden, i detta fall skyddsla-
gret som skiljer fundamentet från under-
grunden. Vidare kan tjällyftning minskas
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damentet. Den streckade linjen anger fun-
damentets grundläggningsnivå. För de
fall där endast en stapel redovisas tränger
inte tjälen genom fundamenten.

Diskussion
Resultaten visar att köldbryggan i vind-
kraftverkets fundament utgör ett potenti-
ellt grundläggningsproblem och behöver
beaktas vid projektering av vindkraftverk.
I klimatzon 3 för fundament 1 samt i kli-
matzon 5 för fundament 2 fryser jorden
mitt under fundamentet. Köldbryggan be-
höver därmed beaktas vid en köldmängd
av 1 050 graddagar för fundament 1 och
2 200 graddagar för fundament 2. De delar
av landet där studien visar att tjäle kan
tränga under fundamentet visas i figur 8
som partier med ljusare färg.

Beräkningarna har visat att rådande
markförhållanden inte har någon större
inverkan på tjäldjupet mitt under funda-
mentet, däremot är markförhållandena av
större betydelse för tjäldjupet vid sidan av
fundamentet. Där är tjäldjupet störst i jor-
den med minst finjordshalt och därmed
även lägst vatteninnehåll. Generellt för
båda fundament är att tjälen vid sidan av
fundamentet bör beaktas i klimatzon 4
och 5. Även om rådande markförhållan-
den inte har någon större inverkan på tjäl-
djupet mitt under fundamentet, krävs att
jordens egenskaper beaktas på lämpligt
sätt. 

De konsekvenser som kan uppkomma
då jorden under fundamentet fryser är i

första hand tjällyftning. Denna är störst i
jordar med hög finjordshalt och högt
vatteninnehåll. Då vatten fryser sker en
volymökning på cirka nio procent. Om
materialet är grovt och har låg finjords-
halt uppstår som regel ingen tjällyftning
utan vattnets volymökning sker i det exis-
terande porsystemet. Om jorden däremot
innehåller mycket finjord och dessutom
har stort vatteninnehåll kan ofta en större
vattentransport till tjälfronten uppstå.
Detta medför tjällyftning och en isanrik-
ning i form av islinser. 

Tjällyftning behöver inte vara något
problem då lyftningen sker jämt över hela
ytan. Ojämn tjällyftning kan däremot leda
till att fundamentets stabilitet hotas samt
till ogynnsamma lokala spänningskon-
centrationer och sättningar uppkommer.
Tyngden på fundamentet är inte tillräck-
ligt hög för att motverka tjällyftningar.
Dessa uppkommer då förhållandena är de
lämpliga oberoende av konstruktionens
tyngd.

För att undvika problem med tjällyft-
ning är det enklaste sättet att öka tjockle-
ken på underbyggnaden, i detta fall
skyddslagret som skiljer fundamentet
från undergrunden. Skyddslagret bör be-
stå av ett ej tjällyftande material, det vill
säga ett grovkornigt material med låg fin-
jordhalt och då uppkommer inga tjällyft-
ningar. Endast i klimatzon 5 vid grund-
läggning med fundament 2 når tjälen dju-
pare än 0,6 m under betongens underkant,
som är tjockleken på skyddslagret.

Figur 8: Områden där denna studie påvisar på risk för tjälpåverkan under
fundamentet (ljust färgade områden).



om marken vid fundamentet dräneras. 
● För att minska borttransporten av vär-
me mitt under fundamentet kan värmes-
lingor placeras i betongen. Vi redan
byggda vindkraftverk kan borttransporten
av värme minskas genom att placera vär-
mekällor inne i tornets nedre del. ■
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