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KYLT BERGRUMSLAGER FÖR PROPENGAS I LYSEKIL 
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Inledning 

Scanraff, Skandinaviska Raffinaderi AB, ligger strax norr om Lysekil i Bohuslän och är 
Sveriges största raffinaderi. Som ett led i sin expansion genomför Scanraff en utbyggnad av 
en anläggning för produktion av propen. Propen är en råvara till polypropen vilket är en plast 
som används till allt från plastfilmer till större plastkonstruktioner. Totalt innebär projektet en 
investering på 400Mkr. 

Som en del av denna satsning bygger Skanska Sverige AB och Skanska Teknik AB 
tillsammans ett kylt bergrumslager för propen i vätskefas. Projektet genomförs som en 
totalentreprenad till fast pris där entreprenören tar alla geologiska risker men samtidigt kan 
tillgodoräkna sig alla geologiska möjligheter. Under projektet har beställaren varit noga med 
att bevaka att beställd funktion erhålls ( ex. mängd inläckande vatten, bergrummets form, 
bergrummets totalstabilitet mm) men man har varit lika noga med att inte påverka 
produktionsprocessen eller val av produktionsmetoder. 

Det kylda lagret kommer att fungera som ett mellanlager dit propen levereras från den 
kontinuerliga processen, för att komprimeras och kylas med hjälp av kolvkompressorer och 
luftkylare. Det propen som återstår i gasfas får expandera i bergrummet varvid ytterligare 
kylning och fasomvandling sker. Utlastning sker sedan i vätskefas. Bergrumsprojektet 
genomförs som en totalentreprenad vilken startade i september 2000 och skall vara avslutat i 
mitten av april år 2002. 

I det följande beskrivs arbetet med bergrummet och med den första fasen av nedkylningen. 
Vidare analyseras och kommenteras den valda kontraktsformen med avseende på uppnådd 
kvalitet, erhållet engagemang, och produktionshastighet. Artikeln börjar med en kortare 
projektbeskrivning, följd av de geologiska förutsättningarna för arbetet. Därefter beskrivs 
arbetet med uttaget av bergrummet samt med nedkylningen. 

Projektbeskrivning 

Projektet syftar till att bygga ett 20.000 m3 stort bergrumslager för förvaring av flytande 
propen vid en temperatur av -48°C. Anledningen till denna låga temperatur är att då 
kondenserar gasen vid atmosfärstryck varför gasen kan förvaras i vätskefas utan speciella 
tryckkärl. För att minimera värmeförluster och för att maximera stabiliteten utformas lagret 
som en 30 meter hög och 32 meter bred cylinder med välvt tak. 

Bergrumsprojektet omfattar utsprängning och konstruktion av tillfartstunnlar, vattenridå
kammare, bergrum och två vertikala schakt till markytan. I projektet ingår även en hel del 
betongarbeten med barriärer i tunnlar och schakt för försegling av bergrummet samt 
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installationsarbeten av rör och pumpar för in- och utförsel av produkten. Dessa delar av 
projektet berörs inte i denna artikel. Bergrummets botten är ungefär beläget på nivå-90m, 
taket på-60m, vattenridåkammaren på-30m till-40m och markytan är belägen på+ 18. 
Tillfartstunnlarnas längd har begränsats genom att de utgår från ett befintligt tunnelsystem i 
området. 

~ 

Figur 1. Principiell lay-out över projektet 

Vattenridåkammaren är ett utrymme beläget 20 meter rakt ovanför bergrummet. En ridå av 
vatten erfordras ovanför bergrummet för att täta mot uppstigande propen i gasform. Vatten
ridån skall även utformas på ett sådant sätt att nollisotermen aldrig når dit. Genom att ha en 
cirkulation på varmare vatten från dagen (ca 14° C) ner till vattenridåkammaren förhindrar 
man att frostzonen når denna nivå. 
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Figur 2. Utformning av vattenridå 

Två schakt tas ut vilka båda leder upp till markytan. Ett schakt är centriskt placerat och 
innehåller permanenta installationer så som inpumpningsledning, utpumpningsledning, 
tryckgivare, nivågivare etc. Dessa installationer kommer att gjutas in varför schaktet slutligen 
kommer att återfyllas med betong. Syftet med det andra schaktet är att ge möjlighet till 
installation av utrustningen för luftkylning, vilket är den första fasen vid nedkylningen. 
Genom detta schakt monteras och demonteras luftkylningsanläggningen. 
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Bergmekaniska och geologiska förhållanden 

Bergmassan i området består till största delen av Bohusgranit av god kvalitet. De geologiska 
förundersökningarna utgörs av hällkarteringar, kärnborrningar, bergspänningsmätningar, 
mätningar av vattennivåer samt av karteringar från tidigare genomförda projekt. Kärn
borrningarna indikerar en mycket kompetent bergmassa som bitvis genomkorsas av lokala 
svaghetszoner normalt med en utsträckning av någon meter. Provpumpningar utfördes i 
samband med förundersökningarna för projektet. Dessa visade att vissa vattenförande zoner 
kunde finnas men att bergmassan generellt är tät. Vidare utfördes bergspänningsmätningar på 
tre nivåer bergmassan. Resultat från bergspänningsmätningar återges i tabell 1. 

Tabell 1. Uppmätta spänningar i bergmassan 

Spänningsriktning -50m (MPa) -70m (MPa) 
O'H 8,7 12,4 

O'h 5,5 9,6 
O'y 2,1 3,3 

Ur tabellen framgår att spänningar i storleksordningen 10-15 MPa kan förväntas i nivån för 
bergrummet. Detta motsvarar en spänningsnivå som är ca 5%-10% av bergmassans intakta 
hållfasthet. Knäppar och smällar brukar normalt uppträda i berg vid spänningsnivåer på ca 
10% av hållfastheten. 

Erfarenheter från tunneldrivning och uttag av bergrum 

Allmänt 

Arbetet med utsprängningen av bergrummet påbörjades i slutet av november 2000 och 
arbetena pågick sedan under vintern och våren. Bergrummet var uttaget i sin helhet drygt sju 
månader senare, vid byggsemestern sommaren 2001. Installations- och betongarbeten har 
genomförts under hösten och vintern. I skrivande stund, med ca 4 månaders återstående tid 
håller projektet den ursprungliga tidplanen. 

Drivning av tillfartstunnlar 

Tillfartstunnlarna kunde drivas utan större problem till nivå med bergrummets anfang (-70m) 
då riktningen ändrades och problem med smällberg började uppträda. Detta återkom även i ett 
senare skede av drivningen då samma riktning kom igen, se Figur 3. Smällbergsproblema
tiken skall inte överdrivas men den yttrade sig i kraftiga ljudsmällar samt att bergmassan 
bommade upp efter det att den skrotats och förstärkts med bult. Detta ledde till att dessa delar 
av tillfartstunneln fick förstärkas med fiberarmerad sprutbetong i takdelen. Efter att betongen 
applicerats försvann problemen. 
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Figur 3. Områden där smällberg förekommit. 

Uttag av bergrummet 

Bergrummet har tagits ut i flera steg. I ett första steg drevs en tunnel genom den blivande 
kalotten där taket på tunneln följde teoretisk färdig kontur av kalotten, se Figur 4. Det 
blivande installationsschaktets nedre del sköts ut från bergrummet och därmed kunde övriga 
kalotten drivas radiellt ut från centrum, se Figur 5. 

Figur 4. Först drevs en tunnel genom övre nivån . . . 
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Figur 5 . .. . därefter kunde kalottdelen vidgas successivt. 

I Figur 5 visas även det mönster av systematisk bultning, bultlängd 6 m, som användes för 
förstärkning av kalottaket. Dessutom förstärktes taket med 80 mm fiberarmerad sprutbetong. 
Sprutbetong och bult applicerades successivt under uttaget av kalottdelen. 
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I ett andra steg drevs en liggande pall från nivån där övre tillfartstunneln kommer in i 
bergrummet. Detta för att skapa tillräcklig takhöjd ute vid den blivande cylinderväggen, 6 m, 
för de pallborrningsaggregat som användes för att borra upp cylinderdelen, se Figur 6 och 7. 
Hålen borrades direkt till färdig bottenkontur med en underborrning på ca 60-70 cm. 

Parallellt med att bergmassan i kalotten togs ut drevs tillfartstunneln ner till och förbi botten 
av bergrummet. Tunneln vidgades här till ca 12 meters diameter. Bergrummet kunde sedan 
sprängas ut i sin helhet från övre nivån till botten. 

Figur 6. Pallborrning av cylinderde/en. 

Figur 7. Vy från bergrumsbotten när cylinderde/en mellan kalott och golv tas 
ut. Total höjd hos pallen är ca 20 meter. 

Mellan varje produktionssteg utfördes sonderingsborrningar, vattenförlustmätningar och 
erforderliga injekteringar för att säkerställa att inget onödigt vattenläckage skulle uppträda i 
bergrummet. 
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Geologi/ hydrogeologi 

Efter att bergrummet tagits ut kan konstateras att bergmassan nästan uteslutande varit av god 
kvalitet med Q-värde kring 10-20. Små eller inga vattenförluster har lett till lite injektering. 

Tider 

Bergrummet började drivas i mitten av februari och bergrummet kunde slutföras i sin helhet i 
slutet av juni. 

Erfarna problem 

I samband med att kalotten påbörjades så gav de relativt höga spänningarna sig tillkänna 
genom kraftiga ljudsmällar och ett skivigt styckefall. Precis som i de närliggande 
tillfartstunnlama har sprutbetong fungerat som en effektiv åtgärd mot smällberget. 

Nedkylning 

Bergrummet skall kylas ner till -48°C. I samband med att omkringliggande bergmassa blir 
kallare än 0°C kommer vatten i sprickor att frysa. Därmed erhålls ett absolut tätt bergrum. I 
takt med att bergmassan blir kallare kommer den även att krympa. Detta leder till en 
avlastning hos det bärande valvet i tak och väggar vilket måste beaktas vid dimensioneringen 
av bergförstärkningen. I detta projekt utförs därför nedkylningen i två steg, i ett första steg 
används en luftkylare, därefter övergår man till nedkylning med kall produkt. 

Genom att först kyla ner bergrummet med en luftkylare så uppnås två fördelar jämfört med 
om bergrummet kyls ner direkt med produkt. Tätheten hos lagret kan studeras under hela 
nedkylningsfasen, och det kan verifieras att bergrummet blir absolut tätt. Vidare kan 
stabiliteten hos den avlastade bergmassan studeras och det kan säkerställas att ett bärande valv 
uppnås i taket trots att temperaturen når ner till -20°C. 

Nedkylningen av luften och bergmassan vid Scanraff-projektet påbörjades i mitten av oktober 
och den beräknas pågå till slutet av januari. 
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Figur 8. Luftkylningsanläggningen hänger ner från taket. I denna stapel finns ett batteri av 
luftvärmeväxlare. 

I samband med nedkylningen uppträdde ett problem som kan kopplas till de uthålliga 
subhorisontella sprickplanen. Trots ett minimalt inflöde av vatten till bergrummet uppkom en 
hävning av botten i samband med att frostzonen (0-isotermen) passerade ett sprickplan 1,6 
meter under bergbotten. Vatten stående i sprickan frös till med en hävning av blocket som 
följd. Hävningen öppnar i sin tur för ett nytt inflöde av vatten, vilket ger ytterligare hävning 
då detta vatten fryser ,- Denna mekanism ledde till att ett block med måtten 12_5_1,5 meter 
hävde sig uppåt med en hastighet av maximalt lem per dygn. Problemet avhjälptes genom att 
ett tiotal dräneringshål borrades "uppströms" om blocket. Rörelserna avstannade då 
omedelbart. Efter ett par veckors dränering ( ca 10 I/timme) med värmekabel i borrhålen 
minskade flödet. Värmekabeln kopplades ur och vattnet i hålen tilläts frysa och därmed var 
problemet avhjälpt. 

Kontraktsformens betydelse för projektet 

Bergrummet vid Scanraff har handlats upp som en ren totalentreprenad där allt ansvar för 
projektering så väl som genomförande har tilldelats entreprenören. Det är endast de 
funktionskrav som specificerats i kontrakt som styr projektering och utförande. Som en 
konsekvens av detta har alla geologiska risker och möjligheter tillfallit entreprenören. För att 
denna entreprenadform skall fungera krävs ett förtroende från beställaren om att 
entreprenören har den förmåga och den kompetens som krävs för att driva projektet. När detta 
förtroende finns har vi erfarit flera fördelar: 

• Projektet kan drivas med ett minimum av byggledningsresurser. Då ansvaret för 
konstruktionen och funktionen helt tillfaller entreprenören anser beställaren i detta fall att 
ökad inblandning med byggledningsresurser endast kan leda till otydlighet vad gäller 
konstruktionsansvaret. Att efterfrågad funktion uppfylls kontrolleras vid slutbesikting och 
i samband med delbesiktningar. 

• Engagemanget hos såväl yrkesarbetare som tjänstemän ökar med ökat ansvar. Jämfört 
med en generalentreprenad ger denna form ett starkare incitament för problemlösning. 
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• Denna typ av entreprenad ger en enklare kontraktsform. Då ansvaret är tydligt och priset 
fast blir antalet frågor som blir föremål för tvist färre. Säkerheten om projektets 
totalkostnad blir betydligt bättre än vid en generalentreprenad. 

• Tydligt ansvarsfördelning. Denna upphandling leder till en tydlig fördelning av ansvar, 
åtagande och rättigheter. Det leder även till snabbare beslutsvägar då många beslut kan 
fattas av entreprenören själv. 

• Totalkostnaden blir sannolikt lägre än vid en generalupphandling. Det som ev. kan vinnas 
genom en generalupphandling förloras sannolikt i kostnader för en större byggledning. 

• Erhållen kvalitet blir minst lika god som vid en generalentreprenad. 
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