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Sammanfattning 
Detta examensarbete har gjorts i syfte att få fram förankringslängder till ett bergförankrat vindkraftverk. 

Målet med examensarbetet har varit att få fram längder på förankringstag och en prövning av flera olika 
stagvarianter har gjorts. 

Det dimensionerande momentet och egentyngden på vindkraftverket har tagits från ett tidigare projekt 
beläget i Solberg. Dessa krafter har fördelats ut till stagen och förankringslängder har tagits fram. De 
delar som har hanterats i rapporten utöver dimensioneringen är stagvarianter, borrning av stag, 
injekteringsbruk och provdragning. En bottenplatta i form av en oktogon har använts i 
dimensioneringsprocessen. Stagen har placerats i en cirkulär form i ett lager. Tre olika metoder har 
använts för att få den dimensionerande längden på förankringen. De tre metoderna hanterar: 

1. Vidhäftning mellan berg och injekteringsbruk 

2. Vidhäftning mellan stål och injekteringsbruk 

3. Bergkonsmetoden 

En analys har gjorts mellan dessa. 

För att lösa problemet har en litteraturstudie i olika böcker och eurokoder gjorts. Intervjuer med personer 
från olika företag med anknytning till förankringar har varit en bra grund till examensarbetet. Efter 
avslutade litteraturstudier har formler för beräkning av problemet tagits fram och fyra excel-modeller har 
upprättats för beräkning av förankringslängder. Ett beräkningsexempel på ett stag från Pretec har gjorts 
och förankringslängder har tagits fram. 

I resultaten har dragkraften i varje stag varierat mellan 1725 – 3747 kN, detta kan ses i tabell 6. 
Förankringsdjupet för de olika lastfallen varierar mellan 3 – 10 meter. 

De slutsatser som har gjorts är att förankringslängden ökar med sprucket berg då vidhäftningen är 
försämrad och att förankringslängden ökar med ökad påfrestning hos stagen. Metoden där 
förankringslängden bestäms med hjälp av bergkonsmetoden kan uteslutas vid homogent berg. 
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Abstract 
This master’s dissertation has been made in order to gain a deeper knowledge of how to design anchors to 
a wind turbine on rock. 

The goal of the master’s dissertation has been to produce lengths of anchors and trials of several different 
anchors have been made. 

The design overturning moment and the weight of the construction that occur in wind turbine has been 
distributed to the anchors and anchorage lengths have been calculated. The areas that have been handled 
are anchor variants, drilling, grouting and testing of the anchorage. A bottom plate in the form of an 
octagon has been used in the design process. The anchors have been placed into a circular shape in one 
layer. Three different methods of solution were used to design the length of the anchorage. The three 
different methods manage: 

1. Bond between rock and grout 

2. Adhesion between steel and grout  

3. Rock cone method 

An analysis has been made between them. 

To overcome this, a literature study in various books and Eurocodes have been made. Interviews with 
people from various companies related to the anchorages have been a good foundation for this master’s 
dissertation. After completing literary studies, the formulas for calculating the problem has been 
developed and several Excel models have been established for calculating the anchorage length. 

The results of the pulling force varied between 1725 - 3747 kN. Anchor lengths that have been calculated 
vary between 3-10 meters. 

A calculating example of an anchor from Pretec has been made and the anchorage length has been 
produced. 

The conclusions are that the anchor length increases with fractured rock where the adhesion is impaired 
and that the anchoring length increases with increased tension in the anchors. The method in which the 
anchor is determined by the length of the rock cone is very conservative and may be omitted. 
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Förord 
Efter en tung vinter kom en upptinande vår, året var 2012 och kylan höll i sig långt in på april månad. 
Detta examensarbete skrevs på uppdrag av Geomind på KTH avdelning Byggteknik och design och 
summerar tre års kunskap på högskoleingenjörsnivå. Rapporten lyfter fram förankringslängder och 
placering av stag vid grundläggningsmetoden bergförankring. 

Vi vill ge ett stort tack till våra handledare på Geomind, Håkan Eriksson och Anders Thorén, som 
handlett oss genom arbetet. De har bidragit med stöd och stor kunskap inom området geo- och 
konstruktionsteknik. 

Vi vill även lyfta fram vår handledare på KTH, Björn Ackerberg och vår examinator på KTH, Sven-
Henrik Vidhall som båda bidragit med expertis och kunnande. 
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1.  Inledning 

1.1 Bakgrund 
Det finns många sätt att utvinna elektricitet, vissa bättre än andra. Ett av de miljövänligaste 
alternativen är vindkraft. Vindkraft är en relativt ung metod att utvinna elektricitet och har på 
senaste åren tagit fart.  

Idag byggs det i Sverige flertal vindkraftparker och då är frågan, hur ska de grundläggas?  

Det som avgör grundläggningsmetoden är vad de geotekniska undersökningarna visar för 
undergrund. Två olika metoder används i dag för att stabilisera ett vindkraftverk. Vindkraftverk 
grundlagda med gravitationsfundament stabiliseras av egentyngden som betongfundamentet utgör 
och bergförankrade vindkraftverk stabiliseras med hjälp av förankringsstag som borras fast i berg 

I Trattberget/Skallberget som är i Västernorrlands län byggs det en vindkraftpark, projektet har fått 
namnet Solberg. I Solberg ska det byggas 30 vindkraftverk på en undergrund som består av morän 
och man har valt att grundlägga med gravitationsfundament. I Lysekil där marken består av 
bohuslänsgranit kommer det att placeras ett flertal vindkraftverk. Dessa kommer att vara 
förankrade till berg. I figur 1 ses ett exempel på hur ett bergförankrat vindkraftverk kan se ut. 

 

Figur 1 – Bergförankrat vindkraftverk 
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1.1.1 Vindkraft Sverige 
På kort tid har vindkraft i Sverige ökat kraftigt. Det kan bero på att Sverige har som miljömål från 
EU att ligga på 25 TWh [11] förnyelsebar elproduktion fram till 2020. I slutet på december 2011 
låg Sverige på 5,9 TWh och spås ligga på 8 TWh 2012 [12]. Med denna ökning kommer 
vindproducerad el ligga på redan på 11 TWh år 2014 [12], se Figur 1. 

• 2009 – 2,5 TWh 
• 2010 – 5,1 TWh 
• 2011 – 5,9 TWh 
• 2012 – 8,0 TWh 
• 2014 – 11 TWh 
• 2020 – 25 TWh  
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Figur 2- Elproduktion 2009-2020 

Sverige har bra förutsättningar för att bygga ut vindkraftsparker. Med en ökad produktion av 
vindkraftverk kommer det att leda till uppbromsning av klimatförändringen och även leda till 
billigare elpriser. En annan fördel för vindkraftverk i Sverige är att beroendet av fossila bränslen 
minskar. Fossila bränslen är inte en förnyelsebar källa och inte heller pålitlig p.g.a. kraftiga 
prisökningar som kommer att ske när det börjar ta slut [16]. 

1.1.2 Vindkraft internationellt 
Vindkraft inom Europa kommer att tredubbla sin effekt fram till år 2020 [13]. För att förverkliga 
dessa ambitioner kommer man att satsa 194 miljoner euro på både land och havbaserad vindkraft.  
År 2010 producerade Europa sammanlagt 182 TWh [13] och har som mål att nå 581 TWh år 2020. 
Vindkraft i Europa är som störst i Tyskland som följs av Storbritannien sedan av Spanien och 
Italien, Sverige placerar sig på en sjätteplats [14].   
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I Europa brukar man räkna med att man får ut 7000 timmar per år i drift vilket motsvara att 
vindkraftverken roterar och producerar energi 291 dagar om året [15].  

1.1.3 Komponenter och funktion 
Vindkraftverk finns i många modeller som alla klarar av olika stora vindlaster. Ett vindkraftverk 
består huvudsakligen av en turbin och torn. Turbinen består av maskinhus och en 3-bladig rotor. På 
vindkraftverken finns det antingen stegar eller hissar upp till maskinhuset för att utföra service om 
det behövs. I dagsläget finns det modeller från 0,02 MW till 5 MW. Tornhöjden varierar från 10 
till 120 meter. Den vanligaste modellen är 2,3 MW och en rotordiameter på en sådan är ungefär 72 
meter. 

Ett vindkraftverk kommer i drift vid ungefär 3 m/s beroende på storlek hos rotorn. Det ungefärliga 
värdet för maximal vind är 25 m/s [15]. Vid högre hastigheter blir man tvungen att justera 
rotorbladen så att vinden kan passera förbi. Detta görs för att konstruktionen inte ska slitas ut i 
förtid. Vindkraftverken stängs oftast av om vinden är för hög eller för låg. Den optimala 
hastigheten hos vinden för ett vindkraftverk bör ligga på 12 till 14 m/s [9]. Med detta menas det att 
moderna vindkraftverk har variabla varvtal, olika effekter uppnås beroende på vinkeln hos 
rotorbladen. En större rotordiameter genererar en högre energimängd [9]. 

Vid byggandet av vindkraftverk finns det en yta efter att vinden har passerat som kallas för 
skuggningseffektzon [9]. Det som menas med detta är att vinden inte hinner komma upp i samma 
hastighet igen inom ett visst område. Står vindkraftverken för nära varandra utvinns knappt någon 
energi och byggandet är ett onödigt slöseri med pengar och material. Det är nästintill bara 
terrängen som avgör hur stort detta ytbehov kommer att vara. Vid normala terrängförhållanden 
behövs en yta på 0,1 Km2/MW. Vid försämrad terräng behövs en yta på 0,2 Km2/MW [9]. En 
terräng med mycket höjdskillnader kan ha väldigt tätt stående vindkraftverk eftersom dessa står på 
olika höjder med ny och energirik vind. Till havs där turbulensen är väldigt låg behövs längre 
avstånd än vad som krävs på land. Det tar helt enkelt längre tid för luften att återhämta sig innan 
den når nästa verk. 

Ett vindkraftverk har en ungefärlig livslängd på 20 till 25 år [19]. Efter den tiden monteras 
vindkraftverket ned. 

1.1.4 Aktuellt projekt i Solberg 
För att hämta data och information om hur t ex ett vindkraftverk grundläggs och alternativt 
förankras har två verkliga projekt tagits del av.   

Solberg ligger ungefär 25 mil från Sundsvall se Figur 2 och är ett projekt där det har planerats två 
vindkraftsparker. Etapp ett omfattar området Trattberget och där ska det byggas 22 vindkraftverk. 
Etapp två omfattar området Skallberget och där byggs åtta vindkraftverk. 
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Figur 3 – Sverigekarta som visar Solberg 

Båda dessa områden har goda vindförutsättningar och på Trattberget har det genomförts 
vindmätningar med analys av vindstyrka, medelvindstyrka och vindriktning. Placeringen av verken 
har analyserats och optimerats efter terrängförhållanden. Vindkraftverken som används på 
platserna kommer från Siemens som är stora inom vindkraftsverkbranschen. 

Vindparkerna ligger i ett landskap som utmärks av skogsbruk mestadels gran men även björk. 
Trattberget och Skallberget som vindkraftverken ska stå på mäter 530 och 510 m. öh enligt 
projekteringsanvisningarna. 

I Trattberget kommer alla fundament att grundläggas med gravitationsfundament eftersom de 
geotekniska undersökningarna visar undergrunden morän. I Skallberget kommer ett eller två 
fundament att grundläggas med bergförankring och resterande med gravitationsfundament. 

1.1.5 Aktuellt projekt i Lysekil 
Lysekils vindkraftspark är relativ ung i projekteringsfasen och ligger 10 mil från Göteborg, se 
Figur 3. 

 

 

Här planeras det vindkraftverk grundlagda med bergförankring. Vindkraftverken som ska 
användas här är samma som finns i projekteringsunderlaget för Solberg. Indata har hämtats från 

Figur 4 – Sverigekarta som visar Lysekil 
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projektet i Solberg för dimensionerande moment och egentyngd för vindkraftverken som ska stå på 
plats och använt dessa i detta examensarbete.  

Enligt de geotekniska undersökningarna domineras marken av bohuslänsk granit och därför 
används bergförankring.  

Bergkvaliteten med hänsyn till sprickor, vattennivå och vittringsgrad är okänd för området, vilket 
innebär att avgränsningar och slutsatser kommer att få göras om vad som är relevant för arbetet. 

1.2 Målsättning med examensarbetet 
Uppgiften är att dimensionera ett bergförankrat vindkraftverk efter dimensionerande moment och 
egentyngd. Dimensionering av antal stag, diameter, material och längd efter påverkande krafter 
kring bottenplattan ska göras. Vid dimensioneringen av förankringen ska två olika typer av berg 
studeras: 

• Homogent berg 

• Sprucket berg 

Syftet med arbetet är att fördela ut momentet och egentyngden på stagen och få ut staglängder samt 
placering av stagen. 

Efter avslutat examensarbete ska följande ha uppnåtts: 

• Dimensionering av bergförankring till ett sprucket berg och uppvisat krafter som 
påverkar förankringsstagen. 

• Dimensionering av bergförankring till ett homogent berg och uppvisat krafter som 
påverkar förankringsstagen 

1.3 Avgränsningar 
Detta togs inte hänsyn till: 

• Bottenplattornas dimensionering 

• Varierande vindförhållanden   

• Geografiskt läge 

• Skruvinfästningen till övre delen av staget i bottenplattan 

• Några skjuvspänningsberäkningar för stag nära bottenplattans kant 

• Något vatten i konstruktionen 

• Sprickvidder i betong 

• Relaxation i stagen (krypning) 

• Klyvbrott p.g.a. sprickor i berg 
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1.4 Metodik 
Lösningsmetoderna kommer bestå av att hitta en beräkningsmodell som håller och tillämpa denna 
på konstruktionen. För att lösa problemet kommer följande att användas: 

• Intervjuer 

• Böcker och eurokoder 

• Excel-modeller 

• GeoMinds beräkningsmodell 

Genom intervjuer kommer kunskap att erhållas då personer med kunnighet inom branschen 
intervjuas. Dessa utbyten från intervjuer kan både vara relevanta eller raka motsatsen. Många 
personer i branschen jobbar mycket med empiriska värden och därför kan det vara svårt att få den 
information som behövs.  

Böcker kommer att vara den största källan till en lyckad problemlösning. Det gäller att hitta rätt 
böcker att undersöka och tolka svaren i dessa för att tillämpa på problemet. Det är viktigt att ha 
förståelse och veta vad som ska sållas ut från alla texter. 
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2.  Bergförankrat vindkraftverk 

2.1 Allmänt 
Ett bergförankrat vindkraftverk består av ett vindkraftverk grundlagt på en platta av betong samt 
förankringar som är nedborrade till berg. 

När ett bergförankrat vindkraftverk används betyder det att undergrunden är av tillräcklig kvalitet 
för att kunna utnyttja förankringen. Det är också viktigt att veta hur stora lasterna är och hur dessa 
påverkar vindkraftstornet.  

Anledningen till den använda bergförankringen är för att undergrunden är av tillräcklig kvalitet. 
Vid ett bergförankrat vindkraftverk är det vanligt att resultanten till lasterna hamnar upp mot 20 
meter utanför och därför används förankring. För att se hur långt ut lasten hamnar kan man 
använda formeln: 

er = M / Gk   (3:1) 

Där M är det påverkande momentet i bottenplattan och Gk är den egentyngd som vindkraftverket 
har. 

Denna formel räknar ut hävarmen till resultanten av lasterna som påverkar [7]. För väldigt stora 
laster kommer resultanten att hamna långt utanför plattan. 

2.1.1 Bottenplatta 
Vinden är en väldigt komplicerad kraft som kan blåsa i alla riktningar. För att då kunna få en jämn 
fördelning över plattan med laster behövs en cirkulär form. En rektangulär form som används vid 
t.ex. landfästen till broar är en väldigt olämplig konstruktion då en jämn fördelning med vindlaster 
inte uppnås. Det som görs i sådana här fall är att använda en platta som har ett utseende i form av 
en åttahörning. På detta sätt kommer stagen att få dela på lasterna på ett gynnsamt sätt.  

2.1.2 Förankringens uppbyggnad 
En förankring i bruk består vanligtvis av: 

• Ett stag 

• Injekteringsbruk kring staget 

• En fri längd 

• En fixerad längd 

• En infästningsdetalj i ankarhuvudet 

• Eventuellt rostskydd 

En typritning inklusive rostskydd finns i Bilaga 1 och Bilaga 2. 
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2.2 Berg och dess egenskaper 
Bergmekanik i allmänhet har varit ett väldigt okänt område, trots det har man ändå byggt oändligt 
med tunnlar och liknande hålrum. Det är först nu de senaste decennierna som man har börjat förstå 
mekaniken kring berg. I norden finns flera bergarter med en uppsjö av olika egenskaper. 
Varianterna som t.ex. kan stötas på är: 

• Granit 
• Gnejs 
• Gabbro 
• Sandsten 
• Kalksten 

När arbeten utförs med berg är det viktigt att bestämma egenskaperna då dessa aldrig är samma på 
varje plats. Som projektör är det därför viktigt att göra en så pass utförlig bergmekanisk analys 
som möjligt. Det som är viktigt under det tidiga skedet av projekteringen är [2]: 

• Grundvattenytan och mängden vatten i bergmassan 
• Sprickornas utbredning och vinkel 
• Mekaniska egenskaper 
• Kritiska partier 

Genom att samla mycket data minskas sannolikheten för oväntade problem vid utförandet. Men 
oftast är det väldigt svårt att bestämma egenskaperna. I de flesta fall används empiriska värden och 
en hög säkerhetsfaktor. Detta leder oftast till en överdimensionering. 

Bergmassan, som den kallas, karakteriseras av de bergarter som ingår, sprickorna och eventuellt 
grundvatten. I huvudsak ses berg som ett anisotropt och sprucket material, olika egenskaper i alla 
riktningar. Vid ytterst få tillfällen då berget är intakt kan egenskaperna antas samma i alla 
riktningar. Dessa bergmassor delas in i fyra undergrupper beroende på egenskapsriktningarna. 
Undergrupperna är sammankopplad, hopbunden, laminerad och folierad [2]. Den förstnämnda är 
den som är isotrop medan de andra har en avtagande isotrop förmåga. 

Tre olika metoder vid konstruktioner i berg används för val av dimensioner, drivningssätt och 
förstärkningsinsatser. Första metoden kännetecknas av analytiska metoder vilket innebär att 
förenklade formler för hållfasthet används. Problemet med denna metod är att någon precision inte 
fås i resultatet. Det som fås är en översiktlig bild som är en liten bit från verklig data. Den andra 
metoden är strikt empirisk. Det innebär att erfarenhetsvärlden används som geologer, geotekniker, 
projektörer och den enskilde samlaren har samlat på sig. Dessa kvalificerade gissningar har 
använts för att skapa flera olika klassificeringssystem. Dessa system används för att bestämma 
parametrar genom poängsättning. Med detta uppnås antingen kvalitet eller klassificering av 
bergmassan. Ett bra system för bergmassan är att bestämma RQD-värdet vilket innebär kvalitén 
hos den framtagna massan, se Tabell 1. 
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Tabell 1- Tabellen redovisar RQD-värden 

RQD Bergkvalitet 

0 – 25 Väldigt dåligt 

25 – 50 Dåligt 

50 – 75 Mindre bra 

75 – 90 Bra 

90 – 100 Utmärkt 

 

RQD-värdet bestäms genom att ett borrprov från bergmassan tas. Kvalitén som berget delas in i är 
parametrar som t ex tryckhållfasthet, draghållfasthet och avstånd mellan eventuella sprickor. Den 
sista metoden grundar sig på observationer. Det innebär att konstanta förstärkningar och 
modifieringar görs genom att observera platsen under byggandets gång. Avancerade spännings- 
och deformationsmätningar eller iakttagelser kan göras visuellt på plats. 
Andra viktiga parametrar som påverkar egenskaperna hos bergmassan är vittringen. Vittring är när 
exogena krafter påverkar jordskorpan. Vittring delas in i tre kategorier som fysisk, kemisk och 
biologisk vittring. Om en bergart även är i kontakt med vatten behövs speciella åtgärder vidtas då 
stabilitetsproblem uppstår.  

2.3 Injekteringsbruk 
För att få stagen på plats behövs det en injektering. Det här bruket fyller upp hålrummet runt 
stagen för att hålla det på plats. Det är den här massan som fördelar ut lasterna till berggrunden. 
Det allra vanligaste alternativet på bruket är betong. Det finns ett flertal andra varianter i form av 
olika lim som kan användas med hänsyn till vidhäftning [17]. I denna rapport tas endast hänsyn till 
betong som injekteringsbruk. Leverantörer för bruket kan t.ex. vara Hilti, STO och Matei. Det som 
avgör vilket bruk som behövs i konstruktionen beror helt och hållet på förutsättningarna. I 
projekteringsskedet ska det ställas tydliga krav på bruket och bestämma ändamålet med det [17]. 

Vid arbete i berg är det viktigt att ha koll på hur sprickornas utbredning är samt hur stora borrhålen 
kan vara. En förebyggande åtgärd vid ett sådant arbete kan vara att hälla ner en så kallande 
svällande lera. Så fort den kommer i kontakt med vatten expanderar den och tätar till alla otätheter 
i konstruktionen. Har en bra projektering gjorts kan en sådan variant på injektering undvikas och 
istället klara sig med en enklare variant. 

Den fixerade längden skall ha en minimum tjocklek på 10 mm [4]. 

2.4 Stagvarianter 
Ett flertal olika stag kan användas för att förankra fast en konstruktion i berg. Det viktigaste är att 
veta hur länge konstruktionen ska vara verksam. Stagen kan delas in i 2 huvudgrupper, permanenta 
och tillfälliga. Ett permanent stag används när livslängden för konstruktionen är längre än 2 år. 
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Stagen i denna konstruktion kommer att vara permanenta. Beroende på vilken last som påverkar 
stagen kan dessa variera i form och variant. I dimensioneringsprocessen kommer injekterade 
dragstag att användas och detta kommer att förklaras under avsnitt 5.4. Ett dragstag i stål är 
antingen en massiv sektion eller stålkablar av tråd eller linor. 

De stagvarianter som t.ex. används till bergförankring är: 

• Gewinderstag (GWS) 
• Linstag 
• VGA 
• Stålkärnor 
• Stålrör 

De stag som kommer att koncentreras på är stålkärnor med gängor och linstag.  

Ett linstag består av en bunt med trådar eller linor av stål. Det finns ett flertal olika leverantörer 
som har linstag i deras sortiment. Ett exempel är Skanska där de redovisar egenskaperna hos deras 
stag. I Tabell 2 kan hållfasthetsvärden för linstag läsas av. Vid en jämförelse mellan Tabell 2 och 
Tabell 3 kan en ganska stor viktskillnad mellan lin- och stångförankringar ses. 

Tabell 2- Produktinformation för linstag 

Enhet [st] 5-3 5-7  5-12  5-19 6-3 6-7 6-12 6-19  
fuk N/[mm2]  1860 1860 1860 1860 1860 1860 1860 1860 
Stålarea [mm2]        300 700 1200 1900 450 1050 1800 2850 
Brottlast [kN]       560 1300 2230 3530 837 1953 3348 5301 
Vikt [kg/m]        2,4 5,6 9,6 5,2 3,5 8,2 14,2 22,4 
Borrhål Ø min [mm]         100 115 130 140 115 120 140 165 
Förankrad längd i 
fast berg [m]      

2,5-3 4-5 4,5–5,5 5-6  3-4 4-5  5-6 6-7 

Alternativet till linstag är en stångförankring. Den är utformad med gängor kring mantelytan. 
Tanken med en sådan dragstång är att gängorna skall fungera som en tillbakadragande kraft. När 
kraften drar i staget håller gängorna emot. För stångförankringar finns det flera olika leverantörer. 
Exempel är Skanska, Pålplintar och Pretec. Skanska har även här framställt tabeller för deras 
varianter på stag. De mest typiska är GWS och VGA. Den senare är framställd av sämre 
stålkvalitet och väger mer. I Tabell 3 kan dessa GWS-stag studeras. 

Tabell 3- Produktinformation för GWS-stag 

TEKNISKA DATA  GWS        VGA   
Kamgängad stång [Ø]  26,5 32 36 40 50 63,5 
Stålkvalitet [MPa] 950/1050 950/1050  950/1050 950/1050  500/550 555/700 
Stålarea [mm2] 551 804 1018 1257 1960 3167 
Brottlast [kN] 579 844 1069 1320 1080 2217 
Vikt [kg/m]       6,7 8,9 11,9 13,4 20,3 31,6 

I raden där stålkvalitet visas är både sträck- och brottgräns redovisad. 
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Pretec har egna tabeller över hållfasthetsegenskaper och i Bilaga 3 kan man se dessa. Men de har 
endast stångförankringar att leverera. 

En viktig sak att ha i åtanke när olika leverantörers tabeller används är att veta vad som är konkret. 
Många företag lyfter fram sådant som inte är relevant för rapporten. Skanska redovisar ingen 
sträcklast för deras stagvarianter medan Pretec utnyttjar både sträcklast och brottgräns. De 
använder sig av en dimensionerande bärförmåga med hänsyn till lokala försvagningar enligt formel 
(4:3). 

Detta ger en tioprocentig reduktion från sträcklasten, enligt formel (4:2).  

Vid dimensionerandet av stag i en vindkraftskonstruktion är det viktigt att förspänna stagen till en 
spännkraft som motsvarar 70 % av den nominella brottlasten [20]. När den dynamiska lasten 
överskrider denna spännkraft kommer rörelser att ske i staget. Poängen med en fastlåsning är att 
undvika onödiga rörelser i staget. För att kunna förspänna staget när det är fastinjekterat i betong 
behövs ett korrosionsskydd runt om staget för att förspänningen ens ska kunna ske. Den fungerar 
på sådant sätt att staget kan glida fritt inom denna yta för att kunna förspännas. Stagen levereras 
delgängade och har ca 200 mm gängning i ankarhuvudet för att kunna spännas fast. Resterande del 
är ogängad fram till den fixerade längden. 

2.4.1 Korrosionsskydd 
Vid en vattenfylld eller undermålig konstruktion kan det vara behövligt att ha ett korrosionsskydd. 
Injekteringsbruket i sig är ett skydd mot den ogynnsamma miljö som kan uppstå för stagen. En 
konstruktion som ska hålla i upp till två år behöver oftast bara ett korrosionsskydd. För 
konstruktioner med mer än två års livslängd behövs ett extra korrosionsskydd p.g.a. ovissheten om 
hur konstruktionen påverkas efter ett antal år. 

Det finns tre typer som är typiska vid korrosion av stag [3]. Dessa är: 

• Allmän korrosion 

• Lokal korrosion 

• Korrosion p.g.a. väte som gör stålet sprött eller från påfrestningar 

Betongen som stålet ligger i är en perfekt miljö för att undvika korrosion då den är alkalisk. Men 
problemet med betong är att den aldrig är riktigt tät så gaser och vätskor kan penetrera för att sänka 
PH-värdet. Korrosion är ytterst påtagligt då både gaser och vatten är i kontakt med stålets yta. Det 
är därför som ett extra korrosionsskydd kan vara av yttersta vikt. 

Med benämningen dubbelt korrosionsskydd menas att utöver det omkringliggande bruket har ett 
foderrör som är av antingen plast eller stål. Staget i sig kan också vara rostskyddat men skiljer sig 
från fall till fall. För ytterligare försäkran om att vara skyddad från rost dimensioneras stagen efter 
rostmån.  

Korrosionsskyddande konstruktionerna ska kunna föra över lasterna från staget till berg [4]. 
Typritningar för linstag och stålkärnestag finns i Bilaga 1och Bilaga 2.  

En vanligt förekommande korrosionsskyddande del till en stagkonstruktion är ett plaströr som 
placeras runt staget. 
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2.5 Borrning 
Slutligen när stagplacering har bestämts och vilka stag som ska användas utförs borrningen. För att 
borrningen ska gå så bra som möjligt krävs det att de geotekniska egenskaperna har framställts där 
det ska borras. Med detta möjliggör det vilken typ av borrkrona som t.ex. behövs och vilka sorters 
förstärkningsarbeten som ska göras. 

De metoder som används kan delas in i tre huvudgrupper [2]. Dessa är: 

• Slående borrning 

• Roterande borrning 

• Stötande borrning 

Vid hårda bergarter används främst hammar- och rotationsborrning. Men samma metoder kan även 
användas vid undersökning av bergarter. 

Hammarborrning är en metod där borrning utförs genom en slående rörelse. Vanligtvis är 
borrkronan utformad med skär eller stift. Borrkaxet som bildas spolas bort med luft och vatten. En 
rotationsborrning har en roterande rörelse. Borrkronan är ihålig och det som sker när borrning 
utförs är att borrkaxet spolas ut med spolvätska. Bergmassan som borras ut finns i det ihåliga 
utrymmet i borrkronan. Den delen plockas ut vid slutförd borrning. En avläsning kan göras av hur 
berget ser ut med sprickor och hur vittrat det är genom bergcylindern som kommer upp. 

När en borrning utförs ska 20 till 50 centimeter [1] borras extra för att undvika att stöta i eventuellt 
borrkax som kan finnas kvar. För att få plats med injektering ska hålet borras 20 centimeter större i 
diameter [2]. 

2.6 Provdragning 
En provdragning utförs alltid när injekteringsbruket har stelnat och det brukar vara runt 7 dagar 
[2]. Syftet med en provdragning är att verifiera geotekniska bärförmågan hos de stag som placerats 
i berget och förflyttningen som sker (avvikelse). Uppfyller inte stagen kraven som de har 
dimensionerats efter dras de bort från sin plats. För att möjliggöra en provdragning måste stagen ha 
längder utöver de dimensionerade. Annars kan inte domkraften som används greppa stagen. För att 
få ett bra grepp om de olika varianterna på stag finns det minimumkrav på längder för 
provdragning som fastställts [20]. Dessa är: 

• Linstag – 1 meter 

• Stålkärna – 10 centimeter 

Varje stag ska testas som en enda enhet med domkraften. Det som bör tänkas vid borrningen är att 
den ska ha utförts rakt och får maximalt ha en lutning på 3° [4]. Ifall borrningen inte är noga utförd 
kommer stagen att knäckas.  

En typisk provdragning består av en hydraulisk domkraft, en spänd förankring och ett 
mätinstrument för att se spänningen samt rörelser. Den spända förankringen har en fastspänd platta 
ovan som fördelar lasten över en större area. En bild över detta finns i Figur 4 men den visar ett 
stag som har en inklination.  
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Dial guage - Mätklocka 
Stressing anchorage - Förspänd förankring 
Jack - Provdragare 
Fixed base - Fixerad bas 

 

Utrustningen som används ska säkert kunna uppnå den last som krävs utan att gå över den 
elastiska gränsen. Förankringen måste genomgå två test för att slutligen bli godkänd. I första testet 
görs ett lämplighetstest. Då verifieras förmågan att staget klarar en last som motsvarar den 
elastiska gränsen utan deformationer, krypnings- och lastförluster upp till den elastiska gränsen 
och en synbar fri staglängd. Sedan ska varje stag utsättas för ett godkännandetest. Det innebär att 
en last som motsvarar 1,5Ed [18] kan tålas av staget, konfirmerar den uppenbara fria staglängden 
och krypnings- och lastförluster vid brottillståndet. 

 

Figur 5 – Provdragning 
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3.  Dimensioneringsfilosofi 

3.1 Brottmoder 
Med brottmoder menas hur och på vilka sätt en konstruktion går till brott. Vid dimensionering av 
konstruktioner finns det oftast olika laster från fall till fall. Detta medför att brottförhållandena 
alltid ser annorlunda ut. I detta fall där stagen är omgivna av injekteringsbruk, alternativt ett extra 
korrosionsskydd och omgivande berg sker brott på fyra olika sätt, se Figur 6. Det är efter dessa 
fyra (A, B, C och D) som förankringslängderna kommer att dimensioneras efter. Men i slutändan 
väljs alltid den förankringslängd som blir dimensionerande beroende på förutsättningarna. 
Formlerna som följer nedan finns i avsnitt 10. Beteckningar. 

 

Figur 6 – Olika brottmoder 

3.1.1 I stag (D) 
Första steget är att bestämma sig för ett stag som är passande för sitt fall. När det handlar om stora 
laster som de som uppstår behövs det kraftfullare och fler stag. 
När brott sker i staget har brottgränsen överskridits och stagen släpper från sina 
ursprungspositioner. Detta leder i värsta fall till att konstruktionen ger vika. Det villkor som ett 
stag ska uppfylla är: 

Npl,rd > Ned   (4:1) 

Dragkraftskapaciteten fås av leverantörer som har provdragit sina produkter. Kapaciteten fås också 
genom att handberäkna genom följande formler: 

Npl,rd = fy x As   (4:2) 

Med hänsyn till lokala försvagningar: 

Npl,rd =( fu x Anetto x 0,9) / γM2  (4:3) 
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Dimensionering efter sträckgränsen säkerställer att deformationen inte blir för stor. Dimensioneras 
stagen efter brottgräns kommer det medföra oacceptabla deformationer. När stålet utnyttjas över 
sträckgränsen sker till en början en elastisk reaktion där en töjning uppstår. Sedan börjar 
plasticiteten att ta över och en permanent deformation fås som kommer att påverka hur väl staget 
hanterar lasterna. Om hänsyn tas till lokala försvagningar har en gardering gjorts då sträcklasten är 
en aning högre. Staglängder ska därför dimensioneras för att klara den töjning som blir efter den 
påverkande draglasten. Förankringslängd är på minst tre meter nödvändig [2][4] då stålet ska hinna 
ta upp lasterna och fördela ut dessa i berggrunden. En kortare längd än tre meter medför en viss 
risk och kan ge upphov till brott. Vid användandet av stag i form av linor krävs en 
förankringslängd på fyra och en halv meter och bärförmågan hos en sådan gäller som för ett 
vanligt stag. Här bestäms hela linbuntens motstånd mot påverkande draglaster genom att beräkna 
varje enskild linas kapacitet och summerar ihop dessa. 

3.1.2  Mellan stag och injektering (C) 
Det räcker inte bara att staget ska klara av en dragkraft utan det ska även ha en bra 
vidhäftningskapacitet med omgivande injekteringsbruk. Därför används inte släta stänger så ofta 
då dessa har otillräcklig vidhäftningskapacitet. För att uppnå bra vidhäftning bör stängerna vara 
gängade eller ha utbuktningar som fungerar på samma sätt som gängning. Utbuktningarna ger ett 
motstånd mot utdragning. Utöver dessa faktorer ska en tillräcklig bra injektering användas och som 
har den hållfasthetsklass som eftersträvas. Vid dragkonstruktioner är draghållfastheten en viktig 
del hos betongen och den betecknas: 

fctd = αct x fctk, 0,05 / γC  (4:4) 

Med den här draghållfastheten kan storleken fås hos spänningarna kring mantelytan på staget. För 
att beräkna en vidhäftningsspänning kring mantelytan [6] på staget görs följande: 

fbd = η1 x η2 x η3 x η4 x fctd + Δfb  (4:5) 

Tabell 4 visar hur brottvidhäftningen ändras med varierande betongklass [3]. 

Tabell 4- Brottvidhäftning med varierad betongklass 

Tryckhållfasthet hos 
injekteringsbruk i MPa 

Brottvidhäftning hos 
Kamstänger i MPa 

20 1,7 

25 1,9 

30 2,2 

40 2,6 

För att sedan bestämma den förankringslängd som behövs under rådande förutsättningar används 
följande formel: 

Fbrott = π x d x L x c  (4:6) 

Detta är en generell formel där diameter och brottvidhäftningsspänning ändras för att få fram en 
förankringslängd. Undersöks detta fall är det viktigt att använda mantelytan och inte hela hålets 
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yta. Formeln förutsätter att ett antagande om konstant vidhäftningsspänning sker [2]. I teorin 
fungerar detta men vid provdragningar visar det att spänningen avtar längs med stagets riktning 
nedåt i berget. 

3.1.3 Mellan injektering och berg (B) 
Brott mellan injektering och berg är en väldigt viktig del i dimensioneringsprocessen då sprickor 
hos berg är svåra att bestämma. Därför används en hel del empiriska värden. Det som görs är att 
prova flera olika fall där brottvidhäftningen varierar beroende på hur uppsprucket berget är. 
Brottvidhäftningsspänningar mellan 2 och 5 MPa kommer att provas för granit. För vittrat och 
uppsprucket berg används det lägre värdet.  

En hel del tester har utförts för att se hur förankringar fungerar när laster förs på [3], dessa har 
sammanställts i tabeller. Dessa tabeller har förkortats och bara visat bergarten granit. I Tabell 5 kan 
de fungerande vidhäftnings- och brottvidhäftningsspänningarna ses. 

Tabell 5- Vidhäftning och brottvidhäftningsspänning 

Bergart Arbetsspänning 
i MPa 

Brottvidhäftning 
i MPa 

Granit 1,38 – 1,55 4,83 

Formel (4:6) kommer att utnyttjas där ändringar till nuvarande spänningar och borrhåls diametrar 
görs. 

3.1.4 I berg (A) 
Det sista steget att kontrollera är brott i bergmassan. Vid homogent berg placeras en 90 graders 
kon i botten på staget och därefter beräknas den tyngd som krävs för att rycka loss bergmassan, se 
Figur 7. Bergkonen är en metod för att räkna fram en förankringslängd med hjälp av en kon. Den 
längden som staget har bildar en kon med öppningsvinkel β som varierar beroende på om det är 
homogent eller sprucket berg. Konen motsvarar den kraft som det krävs för att rycka ut 
förankringen från berg, staget bildar då en mothållande kraft som liknar en kon.  
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Figur 7- Bergkonen som motsvarar den massa som krävs för att rycka loss förankring 

Vid sprucket berg används istället en 60 graders kon. Säkerhetsfaktor 2 eller 3 brukar vanligtvis 
användas. Första steget är att beräkna den tyngd som håller mot den påverkande lasten och för att 
göra detta används: 

G = Fdrag x γn x γm  (4:7) 

Det är den här tyngden som kommer att hålla mot för påverkande last. Nästa steg är att bestämma 
den volym som bergkonen utgör: 

V = G / γk   (4:8) 

När volymen har bestämts görs det slutgiltiga och bestäms den förankringslängd som krävs. 

V = L x π x R2   (4:9) 

Där R är radien kring konens kärna = L x tan β. 

Och L beräknas: 

L = (3 x V / (π x tan2 β))1/3  (4:10) 

Detta kommer att ge förankringslängd med avseende på sprucket och intakt berg.  
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4.  Genomförandet 

4.1 Dimensioneringsförutsättningar 
Uppgiften går ut på att ett vindkraftverk som ska grundläggas på berg. Dimensionerande moment 
och egentyngd har hämtats från projektet i Solberg. 

• Moment = 97700  [kNm] 

• Egentyngd = 3600 [kN] 

Dessa laster har tagits fram av Siemens och är redan framtagna med partialkoefficienter.  

Vindkraftverk är en konstruktion som kräver säkerhetsklass 3 för att om det går till brott är risken 
för personskador stora [18]. Med en säkerhetsklass 3 medföljer det att γn får värdet 1,2 och 
partialkoefficienten γm väljs till 2,5 eftersom partialkoefficienten beror på bergarten, i detta fall 
granit. Bergets tunghet väljs till 27 kN/m3. 

Injekteringsmassan som behandlas kommer att väljas samma som för bottenplattan, se avsnitt 5.3, 
då det kan förekomma vatten och tining/frysning av vattnet i berget. Men en avgränsning har gjorts 
om att inte ha vatten med i konstruktionen när beräkningar utförs. 

4.2 Vindkraftverkstyp 
Vindkraftverken är producerade av Siemens och har produktnamn SWT-2.3–101 vilket innebär att 
kapaciteten är 2.3 MW och rotorn är på 101 meter. Dessa vindkraftverk är designade för att ge en 
bättre energiutvinning där det råder en medelgod vind [10]. SWT-2.3–101 utformade för en lång 
livslängd på ca 20 år [19][10].  

4.3 Bottenplatta 
Plattan som vindkraftverket ska gjutas på har formen av en oktogon med diametern 10,5 meter. 
Förankringen kommer att placeras som en cirkel med största möjliga diameter runt om 
vindkraftstornet, se Bilaga 4. Betongkvaliteten avgörs helt och hållet på förutsättningarna för 
platsen. En teoretisk prövning har gjorts där vilken klass som är bäst lämpad har bestämt för 
platsen. Bottenplattans exponeringsklass kommer att vara XC4/XF3 och ha en maximal Vct på 0,5. 
Detta p.g.a. den utsatta positionen. 

4.4 Lastfördelning 
Den svåraste delen i denna uppgift har varit att fördela lasten över varje stag. Då ett moment från 
vindlasten och en egentyngd från vindkraftverket måste dessa förenklas till en enda last på stagen. 
I Figur 8 ses hur lasterna kommer att påverka stagen. Här kan tydligt se vad som sker med stagen 
när det blåser i en riktning. 
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Figur 8 – Bottenplattans reaktion vid vindlast 

Det som sker när vinden blåser i en riktning är att det uppstår en dragen och tryckt sida, se Figur 9. 
Den dragkraft som uppstår kommer att försöka dra loss förankringen ur dess plats. Eftersom 
vinden kan blåsa från alla håll behöver dimensioneras varje stag efter det värsta fall som kan 
uppstå. Då plattan är en åttahörning kommer förankringarna att ligga i en cirkel kring 
tyngdpunkten för hela konstruktionen. Bilaga 4 visar en exempelfördelning av förankring kring 
tyngdpunkten. 

 

Figur 9 – Spänningsfördelning kring plattan 

När ett moment och en tyngd på ett stag fördelas behövs följande formel [19][5]: 

Pi = (Qx x ek) / ∑r2
xi + (Qy + ek) / ∑r2

yi (5:1) 
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Den här formeln är anpassad för pålar med rektangulära tvärsnitt men den är tillämpbar för detta 
fall. Den visar även att den är tillämpbar när moment finns i två riktningar. 

Då en drag- och trycksida uppstår kommer lasterna att bete sig på olika sätt. Vid den tryckta sidan 
förs lasterna ned via betongplattan och ner i berget p.g.a. den högre styvheten hos graniten jämfört 
med stålet. Det innebär att dimensioneringen av stagen kommer att ske efter det drag som uppstår. 
När det blir drag i betongplattan kommer den sida som är utsatt att vilja följa med och stagen hålla 
emot. Men det som samtidigt sker är att egentyngden från vindkraftverket kommer minska 
draglasten på stagen. Med en liten förändring i formeln har en ny variant tagits fram: 

Pi = (M x rxi) / ∑r2
xi – Gk / n  (5:2) 

Det här sambandet visar att egentyngden fördelas jämnt över varje stag och motverkar draget som 
uppstår. 

För att komma fram till var stagen ska placeras i plattan har rimlighetsprincipen använts. För att 
lasten ska bli så liten som möjligt har beslutet gjorts att placera stagen längst ut i bottenplattan men 
inte ända ut i kant. 

En optimering av lasterna och antal stag har skett på plattan för att få fram en låg dragkraft för 
varje stag. Det som gjordes var att prova olika avstånd för stagen från kanten till plattan och 
prövade centrumavstånd mellan stag från 0,8-1,5 meter. Under avsnitt 6.1 denna 
avståndsfördelning redovisats. 

4.5 Teoretisk fri längd 
Den teoretiska fria längden är den töjning som kommer att uppstå i staget vid provdragning av 
stagen. Men bygger på att en töjning redan har tagits fram från provdragningar. 

Det som måste tänkas på vid dimensionering av förankringslängd är att beräkna den töjning som 
kommer att uppstå vid bruk. Det man vill är att låsa fast staget vid en låsningslast där staget har 
uppnått töjningen. Då slipper man onödiga deformationer i stagen som kan leda till problem. 

En teoretisk fri längd[4] beräknas med formeln: 

Lapp = (A x E x Δs) / ΔP  (5:3) 

4.6 Vidhäftning 

4.6.1 Mellan injektering och berg 
För att beräkna vidhäftningen mellan injektering och berg används formeln: 

L= Pi / (π x dborrhål x fsd)  (5:4) 

Där fsd är det dimensionerande vidhäftningsvärdet och räknas ut med formeln: 

fsd = fs /( γn x γm )  (5:5) 

Där fs är ett karakteristiskt värde [1]. 
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4.6.2 Mellan injektering och stål 
För att beräkna vidhäftningen mellan injektering och stål används samma formel som för 
beräkningen mellan injektering och berg. Skillnaden är att istället för vidhäftningsvärdet för berg 

används vidhäftningsspänning för betong och stål [1]. Istället för borrhålsdiametern används 
diametern för staget. 

L= Pi / (π x dkärndiameter x fbd)  (5:6) 

4.7 Bergkon 

4.7.1 Enskilt stag 
För att beräkna staglängder med hjälp av bergkonen använder man sig av formeln 

V= L πR2 / 3   (5:7) 

4.7.2 Homogent och sprucket berg 
I homogent berg sätts öppningsvinkeln β till 45° [1][3].  Sedan beräknar man erforderlig tyngd och 
volym:  

G= Pi x γn x γm   (5:8) 

V=G / γk   (5:9) 

Genom att först beräkna fram en tyngd med hjälp av formel (5:8) kan sedan (5:9) användas för att 
få ut volymen. 

När volymen är känd används formel (5:7) och längden bryts ut. 

För beräkning av förankringslängd i sprucket berg har vi en öppningsvinkel β på 30° och 
beräkningsgången är den samma som i homogent berg. 

4.7.3 Interaktion mellan flera stag i homogent och sprucket berg 
För att undvika ogynnsam samverkan mellan närliggande stag bör ett centrumavstånd om minst 
1,5 meter uppfyllas [8]. Prövningar med centrumavstånd mellan 0,8 – 1,5 meter har utförts. 

Vid beräkning av den massa som håller mot när flera stag ligger i närheten, beräknas som för ett 
enskilt stag. Men skillnaden är att hänsyn tas till den bergkon som samverkar för varje stag. Det 
handlar om enkel geometri. Där konen skär i varandra, se Figur 10, är brytpunkten för hur mycket 
bergmassa som samverkar för varje stag. Det har gjorts exakt så för lasterna och det har resulterat i 
olika förankringslängder beroende på vinkel för bergkonen. 
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Figur 10 - Interaktion mellan flera stag 

4.8 Beräkningsgång för dragstag 

4.8.1 Påverkande dragkraft 
För att kunna få någorlunda optimal dragkraft i stagen placerades dessa 4,25 meter från 
tyngdpunkten i en cirkel. Antalet stag valdes till 29 stycken. Centrumavståndet mellan stagen 
valdes till en meter. Den dragkraft som uppstod p.g.a. de val som gjordes blev 2369 kN. 

4.8.2 Val av dragstagstyp 
Pretec valdes som leverantör av förankringar till vindkraftverket. Anledningen till detta var för att 
de stag som erbjuds är av tillräckligt bra kvalitet och finns i ett stort utbud. För att klara lasten 
behövdes ett stag med tillräcklig kapacitet. 

4.8.3 Beräkning 

Bärförmåga för stag 

Ed = 2369 kN 

M110 5.8 väljs  dkärndiameter = 106 mm, dborrhål = 130 mm, fy = 400 Mpa, fu = 500 Mpa 

As = 8824 mm2 

Npl,rd = (0,9 x 8824 x 500) / 1,25 = 3177 kN 

Med säkerhetsklass 3 fås Npl,rd = 3177 / 1,2 = 2648 kN 

Utnyttjandegrad: 2369 / 2648 = 0,89 = 89 % 

Sträcklast: Fyd = 8824 x 400 = 3530 kN 

Med säkerhetsklass 3 fås fyd = 3530 / 1,2 = 2942 kN 

Betongmassan 

Betongklass C30/37 

γC = 1,5 

fctk, = 2,0 MPa 
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fctd = fctk, / γC    2,0 / 1,5 = 1,33 MPa 

fbd = η1 x η2 x η3 x η4 x fctd  η1 = 1,4 η2 = 1,0 η3 = 1,0 η4 = 1,0 

fbd = 1,4 x 1,0 x 1,0 x 1,0 x 1,33 = 1,86 MPa 

Med säkerhetsklass 3 fås fbd = 1,86 / 1,2 = 1,55 MPa 

Injekteringslängd betong - stål 

dkärndiameter = 110 mm 

Ed = π x dkärndiameter x L x fbd  

L= Ed / (π x dkärndiameter x fbd)  (2369 x 10-3) / (π x 0,11 x 1,55) = 4,42 m 

Injektering betong – berg 

dborrhål = 130 mm 

fsd-sprucket = 2 MPa  

fsd-homogent = 5 MPa 

Ed = π x dborrhål x L x fsd-sprucket  

Lsprucket= Ed / (π x dborrhålx fsd-sprucket)   (2369 x 10-3) / (π x 0,13 x 2) = 2,9 m 

Lhomogent= Ed / (π x dborrhålx fsd-homogent)  (2369 x 10-3) / (π x 0,13 x 5) = 1,16 m 

Dimensionerande längd för vidhäftning väljs till 4,42 meter 

Bergkon – Enskilt stag 

Ed = 2369 kN 

βHomogent = 45 grader 

βIntakt = 30 grader 

G = 2369 x 1,2 x 2,5 = 7107 kN 

V = 7107 / 27 = 263,2 m3 

R = L x tan β  L = ((3 x V) / (π x tan2 β))1/3 

LHomogent = ((3 x 263,2) / (π x tan2 45))1/3 = 6,31 m 

Lsprucket = ((3 x 263,2) / (π x tan2 30))1/3 = 9,1 m 

Kontroll av vidhäftningslängder från enskilt stag till interaktion 

Homogent berg 

L = 6,31 m 

Skärningspunkt, se Figur 10, för mellanliggande kon = centrumavstånd / 2 = 1 / 2 = 0,5 m 

Höjd på kon = 0,5 x tan 45 = 0,5 m 

Bkon = centrumavstånd = 1,0 m 
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Hkon = 6,31 -0,5 = 5,81 m 

Vkon = (π x 0,52 x 0,5) / 3 = 0,1309 m3 

Vcylinder = π x 0,52 x 5,81 = 4,5632 m3 

Vtot = 4,6941 m3 

G = 4,6941 x 27 = 126,7397 kN < Ed 

Sprucket berg 

Lsprucket = 9,1 m 

Skärningspunkt, se Figur 10, för mellanliggande kon = centrumavstånd / 2 = 1 / 2 = 0,5 m 

Höjd på kon = 0,5 x tan 30 = 0,8660 m 

Bkon = centrumavstånd = 1,0 m 

Hkon = 9,1 -0,8660 = 8,2340 m 

Vkon = (π x 0,52 x 0,8660) / 3 = 0,2267 m3 

Vcylinder = π x 0,52 x 8,2340 = 6,4670 m3 

Vtot = 6,6937 m3 

G = 6,6937 x 27 = 180,7292 kN < Ed
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5.  Resultat 

5.1 Dragkrafter i stag samt optimering av stagavstånd 
Resultat för krafter på stag har redovisats i följande tabell, se Tabell 6. 

Tabell 6 - Dragkrafter i stag 

 
Cirkeldiameter [m]   

                              
Centrum-

avstånd [m] 9,00 Antal  9,25 Antal  9,50 Antal  9,75 Antal  10,00 Antal 

0,8 2 124 kN 35 st 
 

2 012 kN 36 st 
 

1 910 kN 37 st 
 

1 814 kN 38 st 
 

1 725 kN 39 st 
0,9 2 365 kN 31 st 

 
2 235 kN 32 st 

 
2 114 kN 33 st 

 
2 004 kN 34 st 

 
1 951 kN 34 st 

1 2 585 kN 28 st 
 

2 437 kN 29 st 
 

2 369 kN 29 st 
 

2 238 kN 30 st 
 

2 117 kN 31 st 
1,1 2 851 kN 25 st 

 
2 678 kN 26 st 

 
2 520 kN 27 st 

 
2 452 kN 27 st 

 
2 314 kN 28 st 

1,2 3 059 kN 23 st 
 

2 868 kN 24 st 
 

2 788 kN 24 st 
 

2 621 kN 25 st 
 

2 466 kN 26 st 
1,3 3 304 kN 21 st 

 
3 086 kN 22 st 

 
3 001 kN 22 st 

 
2 811 kN 23 st 

 
2 641 kN 24 st 

1,4 3 439 kN 20 st 
 

3 341 kN 20 st 
 

3 121 kN 21 st 
 

3 037 kN 21 st 
 

2 843 kN 22 st 
1,5 3 747 kN 18 st   3 482 kN 19 st   3 385 kN 19 st   3 160 kN 20 st   3 077 kN 20 st 

 

Dessa dragkrafter i varje stag har placerats på olika avstånd från tyngdpunkten. I den vänstra 
kolumnen har ett varierat centrumavstånd redovisats som sträcker sig mellan 0,8 – 1,5 meter. För 
varje kraft har antal stag redovisats som behövs förankras för att uppnå stabilitet i konstruktionen. 

5.2 Förankringslängder 
Tre olika metoder har resulterat i olika längder på stag. Här redovisas bergkonen samt vidhäftning 
mellan injektering-berg och injektering-stål. Dessa värden är utan hänsyn till interaktion mellan 
flera stag. 

Resultaten för längder för stag med bergkonsmetoden i homogent berg har redovisats i Tabell 7. 

Tabell 7- Bergkonsmetoden i homogent berg 

      Bergkon 
            

 
  

      Homogent 
  c/c [m] 

 
Diameter 

    
 

9,00    9,25    9,50    9,75    10,00    
  0,8 

 
6,10 m 6,00 m 5,90 m 5,80 m 5,70 m 
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Resultat för längder på stag med bergkonsmetoden i sprucket berg har redovisats i Tabell 8. 

Tabell 8- Bergkonsmetoden i sprucket berg 

    
 

Sprucket 
  c/c [m] 

 
Diameter [m] 

    
 

9,00    9,25    9,50    9,75    10,00    
  0,8 

 
8,78 m 8,62 m 8,47 m 8,33 m 8,19 m 

    
 

          
                

Resultat för vidhäftning mellan injektering och berg har redovisats i Tabell 9. 

Tabell 9- Vidhäftning mellan injektering- berg 

      Vidhäftning 
                
      Injektering-berg 
  c/c [m] 

 
Diameter [m] 

    
 

9,00    9,25    9,50    9,75    10,00    
  0,8 

 
1,62 m 1,54 m 1,46 m 1,39 m 1,32 m 

    
 

          
    

 
          

    
 

          
    

 
          

Resultat för vidhäftning mellan injektering och stål har vi redovisat i Tabell 10. 

Tabell 10- Vidhäftning mellan injektering - stål 

      Injektering-stål 
  c/c [m] 

 
Diameter [m] 

    
 

9,00    9,25    9,50    9,75    10,00    
  0,8 

 
2,60 m 2,46 m 2,34 m 2,22 m 2,11 m 
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5.3 Interaktion mellan flera stag 
I Tabell 11 ses hur stor bergkonen är vid ett bestämt centrumavstånd, dragkraft och 
förankringslängd. 

Tabell 11- Interaktion av bergkon c/c 1,5 meter 

Beräkning av bergtyngd för cirkulär placering av 
förankringstag 

   
  Intakt berg 

Sprucket 
berg Enhet 

        
Draglast 3747 3747 [kN] 
Förankringslängd 7,4 10,61 [m] 
Tunghet för bergart 27 27 [kN/m3] 
        
Centrumavstånd 1,5 1,5 [m] 
Skärningspunkt 0,75 0,75 [m] 
Höjd på kon 0,75 1,30 [m] 
Bredd på kon 1,5 1,5 [m] 
Höjd på cylinder 6,65 9,31 [m] 
        
Volym kon 0,44 0,77 [m3] 
Volym cylinder 11,75 16,45 [m3] 
Total volym berg 12,19 17,22 [m3] 
        
Tyngd för berg 329,22 464,91 [kN] 

Kontroll av bergkon 
Bergtyngd ej 
ok 

Bergtyngd ej 
ok 

 
 

I slutet har en kontroll införts som ska säga om den slutgiltiga volymen berg motsvarar den 
draglast som påverkar är tillräcklig eller inte. För att bergkonen ska fungera måste draglasten vara 
mindre än tyngden berg. 
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I Tabell 12 redovisas centrumavståndet 0,8 meter samt tillhörande draglast och förankringslängd. 

Tabell 12- Interaktion av bergkon c/c 0,8 meter 

Beräkning av bergtyngd för cirkulärt placering av 
förankringstag 

   
  Intakt berg 

Sprucket 
berg Enhet 

        
Draglast 2124 2124 [kN] 
Förankringslängd 6,1 8,78 [m] 
Tunghet för bergart 27 27 [kN/m3] 
        
Centrumavstånd 0,8 0,8 [m] 
Skärningspunkt 0,4 0,4 [m] 
Höjd på kon 0,4 0,692820323 [m] 
Bredd på kon 0,8 0,8 [m] 
Höjd på cylinder 5,7 8,087179677 [m] 
        
Volym kon 0,067020643 0,116083159 [m3] 
Volym cylinder 2,8651325 4,065059882 [m3] 
Total volym berg 2,932153143 4,181143041 [m3] 
        
Tyngd för berg 79,16813487 112,8908621 [kN] 

Kontroll av bergkon 
Bergtyngd ej 
ok 

Bergtyngd ej 
ok 
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6.  Analys 

Enligt resultatet i Tabell 6 för dragkrafter på värsta stagfallet ökar dragkraften med ett ökat 
centrumavstånd mellan stag. Som resultatet visar är dragkraften som lägst när antalet stag är som 
högst och centrumavståndet är minimalt, vilket är en självklarhet då momentet samt egentyngden 
fördelas över alla stag. I första kolumnen som är beräknat för en stagplacering på 9,0 meter från 
tyngdpunkten, som ligger i mitten på bottenplattan, har högst antal stag och störst dragkraft fåtts. 
Om stagplaceringsavståndet ökas från tyngdpunkten mot kant av bottenplatta kommer antal stag att 
öka medan dragkrafterna successivt minskar. 

I Tabell 7 kan de förankringslängder ses som krävs för att mängden berg kring ett stag ska hålla 
mot dragkraften från konstruktionen. Med ett ökad stagplaceringavstånd kan förankringslängden 
minskas p.g.a. att den är beroende av dragkraften i varje stag. Med ökat centrumavstånd kommer 
dragkraften att öka och leda till längre förankringslängder. Därför redovisas endast resultat från de 
absolut lägsta centrumavstånden mellan stag. 

I Tabell 8 ses hur förankringslängden beror av sprickor i berg. Den visar en betydligt längre 
förankringslängd än den som visas i Tabell 7 då bergmängden som håller mot är lägre p.g.a. vinkel 
är mindre.  

I Tabell 9 redovisas förankringslängder med hänsyn till vidhäftningsspänningar längs med 
bergytan och injekteringsbruket. Resultatet i denna tabell beror på berghålsdiameter, bergkvalitet 
och dragkraft. Dragkraften som påverkar förändras som i tidigare tabeller med ändrat 
centrumavstånd och stagplaceringsavstånd. Det betyder att med ökad dragkraft kommer 
förankringslängden att bli längre. Om bergborrhålsdiameter minskas kommer förankringslängden 
att bli längre p.g.a. de spänningar som uppstår i borrhålet blir högre vid en mindre diameter. 

I Tabell 10 redovisas förankringslängder med hänsyn till vidhäftningsspänningar mellan 
injekteringsbruket och stålets mantelarea. Med ett ökat stagplaceringsavstånd kommer 
förankringslängden att minska då det är en lägre dragkraft i varje stag, eftersom det är flera stag 
som samverkar. Genom att förbättra betongkvaliteten kan en högre vidhäftning erhållas och leda 
till en mindre förankringslängd. Ifall konstruktion inte kräver en sådan god betongkvalitet tillåts en 
användning av en lägre betongklass vilket i sin tur leder till en längre förankringslängd. En annan 
aspekt som kan justeras är stagets diameter. Större diameter ger en lägre förankringslängd och vice 
versa. 

I Tabell 11 och Tabell 12 har en kontroll gjorts på interaktion mellan flera stag i berg med 
bergkonsmetoden. Dessa kontroller har gjorts på slumpartade centrumavstånd och visar att 
bergkonen inte kommer att hålla stagen på plats.
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7.  Slutsats och diskussion  

Som resultaten visar minskar lasten per stag ju längre ut mot kanten beräkningarna kommer. Men 
plattan är begränsad då den är 10,5 meter i diameter. En alternativ lösning till att få lägre 
dragkrafter är att placera stagen i två olika stagplaceringsavstånd. Det vill säga två rader med stag i 
konstruktionen. Det kommer slutligen leda till lägre förankringslängder och kanske rentav en 
billigare konstruktion p.g.a. användning av mindre stagdiameterar och längder.  

I Tabell 7 och Tabell 8 ses hur ett enskilt stag beter sig i bergkonen. Det som konstateras är att i 
sådana här fall kan mängden berg hålla mot för påverkande dragkraft oavsett dragkraft. Men som 
Tabell 11och Tabell 12 redovisar blir kontrollen av interaktion mellan stag i bergkonen icke 
godkänd. Anledningen till detta är att den bergmassa som samverkar vid varje stag inte är 
tillräcklig att hålla mot. Den här metoden tar endast hänsyn till volymen av en kon som håller mot 
dragkraften. Det som glöms att tänka på är att den bergmassa som staget sitter fast i även har en 
omkringliggande massa av berg som bidrar med spänningar kring kongränserna. Teoretiskt skulle 
det gå att dra i förankringen och få med sig en bergkon. I praktiken fungerar inte riktigt detta då det 
är vidhäftningen som dras bort. Bergkonsmetoden är egentligen bara tillämpbar då det är mycket 
sprickbildning i bergmassan. Sprickornas utbredning är olika från plats till plats och att sprickorna 
ligger exakt längs kongränserna är väldigt osannolik. Men bergkonsmetoden skall tas i hänsyn vid 
väldigt uppsprucket och vittrat berg. Det är det här som gör att bergkonsmetod kan kallas en 
konservativ modell. 

Det som händer när stag dimensioneras helt och hållet efter de vidhäftningsspänningar som uppstår 
istället för att använda sig av bergkonen är att: 

• Förankringslängder hamnar under gränsvärdet för förankringar i berg 

• Otillräcklig bärförmåga då den fixerade längden blir för låg 

• Kraven på större stag blir högre 

• Kraven på betongkvalitet blir högre 

• Ökad kostnad för projektet 

Trots att dimensioneringen skett efter värsta fall där vinden blåser på ett enda stag kommer det 
ändå inte ske i praktiken. Flera stag kommer att påverkas samtidigt när vinden ger upphov till ett 
moment. Ett alternativ till att inte använda bergkonsmetoden kan vara att förankra stagen med 
hänsyn till vidhäftning och sedan provdrag flera stag samtidigt. På detta sätt kan det simuleras hur 
vinden verkar och samtidigt se om bergmassan sitter kvar. 
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8.  Rekommendationer 

Det som rekommenderas för vidare arbete är: 

• Provdragning och beräkningar tagna från praktiska exempel på vidhäftningssamband som 
uppstår. 

• Att man utför provdrag och beräknar den töjning som uppstår. 

• En undersökning och förbättring av bergkonsmetoden. 
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Beteckningar 

Npl,rd  = Dragkraftskapacitet 

Ed  = Dimensionerande lasteffekt 

fy  = Sträckgräns 

fu  = Brottgräns 

As  = Tvärsnittsarea 

Anetto  = Nettotvärsnittsarean 

G  = Tyngd inkl koefficienter 

Gk  = Egentyngd 

γn  = Koefficient med hänsyn till säkerhetsklass 

γm  = Koefficient med hänsyn till material 

γm2 = Koefficient med hänsyn till dragbrott i stål  

V  = Volym 

γk  = Tunghet 

L  = Ingjutningslängd 

R  = Radie 

β  = Öppningsvinkel 

fctd  = Dragkraftskapacitet för betong 

αct  = Koefficient som beaktar långtidseffekter på draghållsfasthet  

fctk, 0,05  = Karakteristisk draghållsfasthet 

γC  = Partialkoefficient för betong 

Fbrott  = Brottlast 

d  = Diameter 

c  = Brottvidhäftningsspänning 

s  = Centrumavstånd 

n  = Antal stag 

Pi  = Dragkraft i stag 

Qx  = Last som motsvarar moment i x-led 

Qy  = Last som motsvarar moment i y-led 

er  = Hävarm 

rxi  = Avstånd till stag i x-led  

ryi  = Avstånd till stag i y-led 
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F  = Påverkande last 

P  = Säkerhetsfaktor 

τ  = Skjuvhållfasthet 

θ  = Sprickvinkel  

dkärndiameter  = Kärndiametern för stag 

dborrhål  = Borrhålsdiameter  

fsd  = Dimensionerande vidhäftningsvärde för en specifik bergart 

fs  = Karakteristiskt värde för en specifik bergart 

fbd  = Vidhäftningsspänning kring stagets mantelyta 

R  = Radien kring konens kärna och räknas ut med L x tan β 

η1  = Beror av armeringens ytbeskaffenhet  

η2  = Beaktar undergjutningshöjd och tvärgående armering 

η3  = Beaktar eventuell buntning 

η4  = Beaktar inverkan av täckskikt och stångavstånd  

Δfb  = Beaktar inverkan av tvärarmering  

H  = Höjd 

B  = Bredd 

M  = Moment 
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Bilagor 

Gravitationfundament  

Gravitationsfundament grundläggs med samma princip som grundläggning med plattor. Ofta 
placeras ett fundament på en undergrund som består av naturligt lagrad jord/fyllning eller 
sprängbotten. Grundläggningsdjup är det avståndet som plattan ligger från markytan. Djupet som 
plattan sänks ner under jorden bestäms av olika faktorer som bl.a. tjäldjup, avstånd till närliggande 
konstruktion, erosion och markytans lutning.  Placeringen av fundamentet och den geotekniska 
undersökningen är väldigt viktig eftersom det är undergrunden som styr den tillåtna lasten på 
fundamentet.  

Med en ökad last på fundamentet ökar även sättningarna linjärt [5]. Sättningen kan delas upp i fyra 
delar [5]. 

• Initialsättning 
- Sker direkt då undergrunden pålastas. Sättningen beror på undergrunden som är ett 

elastiskt material 
 

• Primärsättning 
- Uppkommer efter att lasten pressat undergrunden och konsolidering skett 

 
• Sekundärsättning 

- Uppkommer av konstant tryck och ingen sidoutpressning 
 

• Sättning framkallad av krympning 
- Uppkommer efter för höga skjuvspänningar 

Vid dimensioneringsarbetsgången dimensioneras först: 

• Fundamentdimensioner 

• Betongkvalitet och armeringsjärn 

Gravitationsfundament brukar ha en diameter på 20 meter [9] och en tjocklek på 2 meter och 
grundläggs ofta så att fundamentet är under ytan, se Figur 10. 

 

Figur 11 - Gravitationsfundament 
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 Bredden är viktig för att hålla fundamentet på plats. Betongkvaliteten avgörs ofta av 
omkringliggande jord samt lasterna som påverkar fundamentet.  

Vid beräkning av påverkande laster är momentet som uppkommer av vinden och egentyngden av 
vindkraftverket som styr dimensioneringen. Nästa steg är att beräkna om fundamentet håller för 
dimensionerande laster. Om inte fundamentet håller måste fundamentdimensioner eller 
betongkvalitet ändras. 

Vid dimensionering av fundamentet används en huvudregel, resultanten från momentet och 
egentyngden ska ligga inom den mittersta tredjedelen av fundamentets bredd. Om resultanten 
hamnar utanför den tredjedel som den ska ligga inom, ska plattans bredd ökas tills resultanten 
hamnar inom mitten av plattan. Om det inte är möjligt kan det alltid vara bra att titta på andra 
lösningar som bergförankring. Görs inte en sådan åtgärd kommer vindkraftverket med största 
sannolikhet att välta. 
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Bilaga 1- Typritning stålkärnestag 



46 
 

 

Bilaga 2 - Typritning linstag 
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Bilaga 3- Pretec produktinformation gängstänger 
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Bilaga 4 – Platta med utlagd bergförankring 
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Tabell 13 – Resultat från beräkningsexempel i avsnitt 5.8.3 för interaktion mellan flera stag 

Beräkning av tyngd berg för cirkulärt placering 
av förankringstag 

   
  Intakt berg 

Sprucket 
berg Enhet 

        
Draglast 2369 2369 [kN] 
Förankringslängd 6,31 9,1 [m] 
Tunghet för bergart 27 27 [kN/m3] 
        
Centrumavstånd 1 1 [m] 
Skärningspunkt 0,5 0,5 [m] 
Höjd på kon 0,5 0,866025404 [m] 
Bredd på kon 1 1 [m] 
Höjd på cylinder 5,81 8,233974596 [m] 
        
Volym kon 0,130899694 0,226724921 [m3] 
Volym cylinder 4,563163329 6,466948525 [m3] 
Total volym berg 4,694063023 6,693673446 [m3] 
        
Tyngd för berg 126,7397016 180,729183 [kN] 

Kontroll av bergkon Bergtyngd ej ok 
Bergtyngd ej 
ok 
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Förankringslängder med stagplacering d=9,0m 
 

    Tabell 14 – Test av bästa draglast vid denna stagplacering 

 
Stål       
Dimensionerande dragkraft F 2,1237 [MN] 
Utnyttjandegrad   0,9 [%] 

Ungefärlig dragkraft hos stång eller linor Ftrd 2,359667 [MN] 
        
Betong - Stål       

Vidhäftningsförmåga med hänsyn till SK fbd 1,55 [MPa ] 
Diameter d1 0,1 [m] 
        
Betong - Berg fs 10 [MPa] 
Karakteristisk vidhäftning gamma n 1,2   
Koefficient med hänsyn till berg gamma m 2,5   
Säkerhetsfaktor med hänsyn till vittring 
och sprickor fsd 3,333333 [MPa] 
Dimensionerande vidhäftning       
        
Borrhål       
Diameter d2 0,14 [m] 
        
Längder       
Betong - Berg L 4,361256 [m] 
Betong - Stål L 1,44856 [m] 
        
Dimensionerande längd L 4,361256 [m] 

 



51 
 

 

 

Förankringslängder med stagplacering d=9,25m 
 

    Tabell 15 - Test av bästa draglast vid denna stagplacering 

 
Stål       
Dimensionerande dragkraft F 2,012431 [MN] 
Utnyttjandegrad   0,9 [%] 

Ungefärlig dragkraft hos stång eller linor Ftrd 2,236034 [MN] 
        
Betong - Stål       

Vidhäftningsförmåga med hänsyn till SK fbd 1,55 [MPa ] 
Diameter d1 0,1 [m] 
        
Betong - Berg fs 10 [MPa] 
Karakteristisk vidhäftning gamma n 1,2   
Koefficient med hänsyn till berg gamma m 2,5   
Säkerhetsfaktor med hänsyn till vittring 
och sprickor fsd 3,333333 [MPa] 
Dimensionerande vidhäftning       
        
Borrhål       
Diameter d2 0,14 [m] 
        
Längder       
Betong - Berg L 4,132753 [m] 
Betong - Stål L 1,372664 [m] 
        
Dimensionerande längd L 4,132753 [m] 
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Tabell 16 - Test av bästa draglast vid denna stagplacering 

Förankringslängder med stagplacering d=9,5m 
 

    
    Stål       
Dimensionerande dragkraft F 1,909554 [MN] 
Utnyttjandegrad   0,9 [%] 

Ungefärlig dragkraft hos stång eller linor Ftrd 2,121727 [MN] 
        
Betong - Stål       

Vidhäftningsförmåga med hänsyn till SK fbd 1,55 [MPa ] 
Diameter d1 0,1 [m] 
        
Betong - Berg fs 10 [MPa] 
Karakteristisk vidhäftning gamma n 1,2   
Koefficient med hänsyn till berg gamma m 2,5   
Säkerhetsfaktor med hänsyn till vittring 
och sprickor fsd 3,333333 [MPa] 
Dimensionerande vidhäftning       
        
Borrhål       
Diameter d2 0,14 [m] 
        
Längder       
Betong - Berg L 3,921483 [m] 
Betong - Stål L 1,302493 [m] 
        
Dimensionerande längd L 3,921483 [m] 
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Förankringslängder med stagplacering d=9,75m 
 

    Tabell 17 - Test av bästa draglast vid denna stagplacering 

 
Stål       
Dimensionerande dragkraft F 1,813933 [MN] 
Utnyttjandegrad   0,9 [%] 

Ungefärlig dragkraft hos stång eller linor Ftrd 2,015481 [MN] 
        
Betong - Stål       

Vidhäftningsförmåga med hänsyn till SK fbd 1,55 [MPa ] 
Diameter d1 0,1 [m] 
        
Betong - Berg fs 10 [MPa] 
Karakteristisk vidhäftning gamma n 1,2   
Koefficient med hänsyn till berg gamma m 2,5   
Säkerhetsfaktor med hänsyn till vittring 
och sprickor fsd 3,333333 [MPa] 
Dimensionerande vidhäftning       
        
Borrhål       
Diameter d2 0,14 [m] 
        
Längder       
Betong - Berg L 3,725114 [m] 
Betong - Stål L 1,23727 [m] 
        
Dimensionerande längd L 3,725114 [m] 

 



54 
 

 

 

Förankringslängder med stagplacering d=10 m 
 

    Tabell 18 - Test av bästa draglast vid denna stagplacering 

 
Stål       
Dimensionerande dragkraft F 1,725231 [MN] 
Utnyttjandegrad   0,9 [%] 

Ungefärlig dragkraft hos stång eller linor Ftrd 1,916923 [MN] 
        
Betong - Stål       

Vidhäftningsförmåga med hänsyn till SK fbd 1,55 [MPa ] 
Diameter d1 0,1 [m] 
        
Betong - Berg fs 10 [MPa] 
Karakteristisk vidhäftning gamma n 1,2   
Koefficient med hänsyn till berg gamma m 2,5   
Säkerhetsfaktor med hänsyn till vittring 
och sprickor fsd 3,333333 [MPa] 
Dimensionerande vidhäftning       
        
Borrhål       
Diameter d2 0,14 [m] 
        
Längder       
Betong - Berg L 3,542955 [m] 
Betong - Stål L 1,176767 [m] 
        
Dimensionerande längd L 3,542955 [m] 
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Förankringslängder med stagplacering d=9,0m 

Tabell 19 – Test av bästa draglast vid denna stagplacering 

 

     Bergkon 

    Dimensionerande dragkraft F 2123,7 [kN] 

 öppningvinkel (homogent) β₁ 45   

 öppningvinkel (sprucket) β₂ 30   

 tan^2(β) (homogent)   1   

 tan^2(β) (sprucket)   0,333333333   

 bergets tunghet ρ 27 [kN/mᶟ] 

 säkerhetsklass SK3 1,2   

 Partialkoefficient (berg) γ 2,5   

 pi   3,141592654   

 Erfoderlig tyngd  G 6371,1 [kN] 

 Erfoderlig volym V 235,9666667 [mᶟ] 

 Förankringslängd homogent L₁ 6,1 [m] 

 Förankringslängd sprucket L₂ 8,78 [m] 
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Förankringslängder med stagplacering d=9,25m 

Tabell 20 – Test av bästa draglast vid denna stagplacering 

 Bergkon 

    Dimensionerande dragkraft F 2012,431 [kN] 

 öppningvinkel (homogent) β₁ 45   

 öppningvinkel (sprucket) β₂ 30   

 tan^2(β) (homogent)   1   

 tan^2(β) (sprucket)   0,333333   

 bergets tunghet ρ 27 [kN/mᶟ] 

 säkerhetsklass SK3 1,2   

 Partialkoefficient (berg) γ 2,5   

 pi   3,141593   

 Erfoderlig tyngd  G 6037,293 [kN] 

 Erfoderlig volym V 223,6034 [mᶟ] 

 Förankringslängd homogent L₁ 6,0 [m] 

 Förankringslängd sprucket L₂ 8,62 [m] 

  



57 
 

 

 

Förankringslängder med stagplacering d=9,50m 

Tabell 21 – Test av bästa draglast vid denna stagplacering 
 

 Bergkon 

    Dimensionerande dragkraft F 1909,554 [kN] 

 öppningvinkel (homogent) β₁ 45   

 öppningvinkel (sprucket) β₂ 30   

 tan^2(β) (homogent)   1   

 tan^2(β) (sprucket)   0,333333333   

 bergets tunghet ρ 27 [kN/mᶟ] 

 säkerhetsklass SK3 1,2   

 Partialkoefficient (berg) γ 2,5   

 pi   3,141592654   

 Erfoderlig tyngd  G 5728,662 [kN] 

 Erfoderlig volym V 212,1726667 [mᶟ] 

 Förankringslängd homogent L₁ 5,9 [m] 

 Förankringslängd sprucket L₂ 8,47 [m] 
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Förankringslängder med stagplacering d=9,75m 

Tabell 22 – Test av bästa draglast vid denna stagplacering 

     Bergkon 

    Dimensionerande dragkraft F 1813,933 [kN] 

 öppningvinkel (homogent) β₁ 45   

 öppningvinkel (sprucket) β₂ 30   

 tan^2(β) (homogent)   1   

 tan^2(β) (sprucket)   0,333333   

 bergets tunghet ρ 27 [kN/mᶟ] 

 säkerhetsklass SK3 1,2   

 Partialkoefficient (berg) γ 2,5   

 pi   3,141593   

 Erfoderlig tyngd  G 5441,798 [kN] 

 Erfoderlig volym V 201,5481 [mᶟ] 

 Förankringslängd homogent L₁ 5,8 [m] 

 Förankringslängd sprucket L₂ 8,33 [m] 
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Förankringslängder med stagplacering d=10,0m 
 
Tabell 23 – Test av bästa draglast vid denna stagplacering 
 

 
Bergkon 

    
Dimensionerande dragkraft F 1725,230674 [kN] 

 
öppningvinkel (homogent) β₁ 45   

 
öppningvinkel (sprucket) β₂ 30   

 
tan^2(β) (homogent)   1   

 
tan^2(β) (sprucket)   0,333333333   

 
bergets tunghet ρ 27 [kN/mᶟ] 

 
säkerhetsklass SK3 1,2   

 
Partialkoefficient (berg) γ 2,5   

 
pi   3,141592654   

 
Erfoderlig tyngd  G 5175,692022 [kN] 

 
Erfoderlig volym V 191,6922971 [mᶟ] 

 
Förankringslängd homogent L₁ 5,7 [m] 

 
Förankringslängd sprucket L₂ 8,19 [m] 
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Intervju med Karl-Erik Nilsson Skanska – Den åttonde maj 2012 

Vilka typer av stag skulle man kunna använda sig av? 
Det finns 2 typer som man huvudsakligen använder sig av, linstag och GWS. GWS står för 
Gewinderstag och är en grovgängad, valsad variant. Linstagen består av ett flertal linor i varje 
stag. Kan göras med 8 – 29 linor per stag. Linstagen är i särklass bättre då de är billigare och kan 
ta upp högre laster. Jag kan skicka med olika typritningar på stagvarianterna till din epost. 

Har du tips på olika leverantörer och priser? 
Vi har ju en hel del olika som vi använder oss av när vi har de olika stagen. Men gör så här att ni 
dimensionerar upp färdiga längder på stag, varianter osv och skickar det till mig för prissättning. 

Hur stora borrhål, diametrar och längder brukar man ha? 
Det beror på! Vid en väldigt korrosiv miljö har man ett så kallat dubbelt korrosionsskydd. Det 
innebär att man räknar injekteringsbruket som ett skydd, sedan har man ett ”plaströr” över staget 
som skyddar ytterligare. För att få kraftöverföring mellan stag och injektering har man slangar. 
Det är i dessa som injekteringsmassan pressas ut genom. Det är också viktigt att tänka på skydd av 
överdelen av stagen. Om dessa ligger öppet så bör de skyddas med någon form av stållåda som är 
galvaniserad eller målad. 
Längder på stag i ert fall brukar ligga på ca 15 meter. Men som högst kan vi leverera staglängder 
på upp till 40 meter. Det som är viktigt är att lägga på ca 1 dm vid stålstag eller 1 meter vid 
linstag för att få kontakt med domkraften ovanför plattan. 
Som övre gräns på skjuvhållfastheten mellan betong och stål är 2 MPa. Det är oftast brott mellan 
injektering och  

Vad är den största risken vid stag och injektering, allmänt? 
Största risken är nog att man får otätheter i injekteringsmassan. Att det finns hål/sprickor i berget 
som gör att injekteringsmassan sipprar ut. 

Bör man dimensionera stagen efter brottgräns eller sträckgräns? 
Det man ska göra är att dimensionera stagen efter brottgränsen men 60 % reducerad kapacitet vid 
berg. Sträckgränsen är 90 % av brottgränsen. Den här reducerade kapaciteten kallas för låst 
uppspänningslast. Man ska också dimensionera stagen efter krypning/relaxation för efter ungefär 
2 år har stagens kapacitet minskat med 2-3 % för linor och 8-9 % för GWS. 

Intervju med Karl-Erik Nilsson Skanska – Den fjortonde maj 2012 

Har du koll på hur man t ex får fram vidhäftningen för linstag? Kan man konstatera att den 
är detsamma som för grovgängade stag? Vi har brottvidhäftningsspänning för C25/30 - 
grovgängat stag, på runt 2,9 till 3,25 beroende på säkerhetsklass. Kan man köra ett 
antagande och säga att man eftersträvar nåt sånt? 

 Vidhäftningsspänningen mellan lina och betong/cementinjektering är minst lika bra som för stång. 
För en bunt med linor, diameter räknat med linorna i utspritt tillstånd (bestäms av spridaren) kan 
man ha denna diameter som för linbuntens mantelyta. Slutligen bör man såväl för stång som 
linkablar kolla vidhäftningsspänningen mot bergväggen, där borrhålets yta och bergets 
beskaffenhet tillsammans med det injekterade cementbruket påverkar den vidhäftningsspänning 
man kan tillåta, vi brukar hålla oss till 1-1,5 MPa. Genom test på den specifika platsen kan man 
säkert tänja på detta litet grand. 
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Om man tänker sig ren jordförankring, så blir det en ren geoteknisk fråga vilken ingjutningslängd 
som kan behövas och möjligheten att få till så stor ingjutningskropp som möjligt. Här är tester på 
platsen mycket viktigare. 
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