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GASOLTERMININALER I KARLSHAMN OCH SUNDSVALL 

Ulrika Hamberger, bergsing, SYDKRAFT AB, Malmö 
(terminal i Karlshamn) 
Pekka Särkkä, tekn dr, NESTE GAS AB, Esbo, Finland 
(terminal i Sundsvall) 

Lagring av LPG bergrum 

Sammanfattning 

Under §ren 1988--89 byggdes tv§ ca 50 000 m3 stora berg
rumslager för LPG (gasol) i Sundsvall resp Karlshamn. 
Beställare var Neste Gas AB resp Terminalgas AB. 
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LPG Lagras under hydrostatiskt tryck, ca 90 m under grurrd
vattenytan. Det var därför viktigt att grundvattensituationen 
stördes minimalt under byggtiden. Grundvattnet observerades 
brunnar fr§n markytan samt i borrh§L i tillfartstunneln. 
N§gra av borrh§Len användes även för infiltration. 

Fr§n tunneln, 20 m över rummet borrades en infiltrationsrid§ 
av borrh§L över hela Lagringsutrymmet. Dessa h§L för ut 
grundvattentrycket effektivt över rummet d§ tillfartstunneln 
vattenfylls. De används ocks§ för infiltration och kontroll 
under byggtiden. 

Gasolterminal i Karlshamn 
Erfarenheter fr§n bygge och grundvattenkontroll 

Bakgrund 

Under 1988 bildades Terminalgas AB, ett av Sydkraft AB 
och Neste OY samägt bolag med uppgift att utveckla 
gasolverksamheten i södra Sverige. En terminal för 
Lossning av fartyg samt Lastning av järnvägsvagnar och 
tankbilar skulle placeras p§ syd- eller östkusten. 
Karlshamn p§ Blekingekusten valdes och man beslutade 
sig samtidigt för en Lagringsvolym p§ 45.000 m3 • Till 
Terminalgas knöts en projektgrupp fr§n Sydkraft 
best§ende av en projektledare och delprojektledare för 
mekanik, el, bygge och bergrum. 
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f i g • 1 Terminalens placering (markerad med x) 

Lagringskoncept 

Hydrostatisk Lagring valdes som Lagringskoncept. Detta 
är ett känt sätt att Lagra gas och Lager finns i drift 
p§ flera platser i Sverige. Principen bygger p§ att 
grundvattentrycket kring det oinklädda bergrummet är 
högre än Lagringstrycket. 

Lagret är dimensionerat för ett Lagri~gstryck p§ ca 
5,5 bar med ett högsta möjliga tryck· p§ 7,5 bar. 
Lagrets högsta punkt m§ste allts§ ha ett mottryck 
motsvarande minst 75 m vattenpelare. Rummet placerades 
85 m under havsniv§n med en extra säkerhet i de 13 m 
plushöjd som finns över Lagret. 
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fig. 2 Principskiss över Lagret 
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För att garantera ett tillräckligt gott grundvatten
tryck över hela rummet finns vattenrid§ som effektivt 
kan sprida grundvatten under tryck ut över rummet . När 
tillfartstunneln n§tt ner till 20 m över rummets 
takniv§ korsar den där över rummet. Fr§n tillfarts 
tunneln g§r en mindre "infiltrationstunnel" som Löper 
över rummet. I ena änden st§r den i kontakt med rör
schaktet som förbinder terminalen med Lagret. Fr§n 
infiltrationstunneln sträcker sig ett "paraply" av 
borrh§L över och förbi Lagret. Dessa h§L kbmme ~ under 
drift av Lagret att förses med vatten fr§n schaktet 
som har en plushöjd p§ 13 m och därför §stadkommer ett 
övertryck p§ 1,3 bar i förh§Llande till havsniv§n . 

fig . 3 Infiltrationsrid§ 

Geologi 

Berggrunden kring Karlshamn är väl dokumenterad d§ SKB 
undersökt den och §tskilliga bergrum byggts i omr§det. 
Bergplinten som avgränsas av havet p§ tre sidor utgörs 
av en gr§ jämnkornig svagt förskiffrad gnejs, sk 
Blekinge Kustgnejs. Brantst§ende sprickgrupper i N-S 
och E-W riktning dominerar. Omr§det p§verkas av en 
större krosszon som Lutar flackt mot norr. Denna zon 
p§träffades vid tidigare bergrumsbyggen i plinten och 
§terfanns i de nya kärnborrh§L som borrades. Terminal 
gas rum placerades s§ att zonen skulle passera under. 
Berget är mycket tä~t, inläckningsmängderna i de tidi 
gare byggda rummen är ca 5 m3 /dygn. För att kunna 
kontrollera grundvattenniv§n b§de under byggnation och 
drift borrades etappvis 15 st observationsh§L runt om 
Lagret. 

17 
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Bergarbeten 

Placeringen av terminalen valdes av flera anledningar; 
Där fanns en hamn, bra vägar och järnvägar samt en 
bergplint med en färdig tunnel ner till 45 m djup. 
Tidplanen för bergrummet var mycket pressad. Projek
teringen p§börjades i april -88 och kontrakt med 
Skanska som entreprenör skrevs i augusti. Under 
anbudsförhandlingarna hade ägaren till den existerande 
vattenfyllda tunnelsträckan pumpat den torr och 
tunneldrivningen kunde p§börjas direkt. Första 
sträckan fick sprängas mycket försiktigt d8 man 
passerade mellan tv§ betongbarriärer med endast ett 
par meter till godo. Galleriet p§ 96 m djup, efter 
drivning av en tunnelsträcka p§ 480 m, n§ddes vid 
juluppeh§Llet. Bergets kvalitet var god och endast ca 
100 st bultar behövdes för förstärkning. Inläckaget 
hölls mycket L8gt genom injektering av den enda 
vattenförande sprickan av dignitet. 

fig. 4 Berg
rummets Lay 
out. (heldra 
gen kontur) 
samt tidigar e 
byggda olje 
Lager 

Samtidigt som galleriet sprängdes ut, drevs även 
infiltrationstunneln samt tunneln ner till öppningarna 
för pall I och II. Rid§h§Len vattenförlustmättes och 
förseddes med manschett och manometer allteftersom de 
borrades. Mätvärdena fick sedan avgöra vilka h§l som 
skulle infiltreras med vatten för att uppeh§lla grund -
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vattentrycket i bergplinten under byggtiden. Man kunde 
samtidigt avläsa p§ manometrarna vilken spridnings
effekt det fick genom bergmassan och att rid§n verk 
ligen skulle klara av att uppeh§Lla ett tillräckligt 
högt grundvattentryck hela bergmassan över Lagret. 

B§de bergrummet och den tunnelsträcka som Löper utmed 
tas upp av Lagringsvolymen. Rummet med m§tten l= 90 m, 
b= 20 m, h= 22.5 m rymmer drygt 40' m3 , resten Lagras 
i tunneln. Rummet sprängdes ut i tre etapper, galleri 
och tv§ st 7.8 m höga pallar. Galleriet var färdig
sprängt i slutet av april d§ även piloth§Let för rör 
schaktet nätt ner till rummet. Det fina berget i till 
fartstunneln hade nu bytts ut mot ett Lite mer sv§r 
hanterligt. D§ bankningen hade ökat betydligt mot 
djupet bildades ett storblockigt berg som behövde 
säkras. Värst var det Längst in i rummet där schaktet 
mynnar i rummet. Systematisk bultning, nätning och 
sprutbetong sydde dock ihop berget effektivt. 

Stora krav p§ schaktets rakhet ställdes av pump
leverantören. Produktpumparna sänks ner i rör som 
endast t§r avvika i mm frän lodlinjen. Skanska Rais e
boring Team gjorde en mycket bra insats och kunde 
efter upprymningen av det 3 m i diameter stora 
schaktet mäta en avvikelse p§ endast 25 mm p§ ett djup 
av 101 m. 

GASl[ONING 

fig. 5 Rörsystem 

Bil. [ll[R 

JARHVÄG 

I slutet p§ april stod rummet utsprängt s§när som p§ 
den 10 m djupa pumpgropen under rörschaktet. Samtidigt 
som pallarna sprängdes ut fick rörentreprenören till
gäng till schaktet och senare även till rummet. Tio st 
plan för stabilisering av rören hängdes p§ plats och 
elva rör sänktes ner genom dessa. Fram till slutet p§ 
maj skrotades, bultades och sprutades pallarna, sargar 
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gjöts kring pumpgropen och sulan jämnades av med ett 
Lager makadam. Den nedersta tunnelsträckan samt den 
inre gaveln i rummet gav en del problem med Läckage. 
Dessa injekterades i flera omg&ngar tills man ans&g 
att Läckagen inte gick att §tgärda mer. 

I juni gjöts barriärerna i b§de tunnel och schakt. 
Barriärerna är 3 m L§nga och i tunnelbarriären finns 
ett 1.8 m manh§L. Barriärerna gjöts med kylning och 
värmning p§ ett s§dant sätt att endast mycket sm§ 
§tgärder behövdes för att §stakomma tillräcklig tät
het. Under semestern testades barriärerna och Luften 
evakuerades ur rummet d§ det fylldes med havsvatten 
genom pruduktrören upp till markytan. Detta gav ett 
övertryck p§ ca 10 bar. 

Ytterligare en barriär gjöts Längre upp i tunneln för 
att ge möjlighet att komma §t de andra bergrummen med 
tillträde frän samma tunnel utan att behöva sänka 
vattentrycket kring gasollagret. När barriären kunde 
ta tryck fylldes tunneln med vattenledningsvatten och 
manchetterna i infiltrationsrid&n kunde tas bort. Även 
den övre tunnelsträckan fylldes och förskärningen 
schaktades igen. 

fig. 6 
Observaionsh§l 
x hammarborrade h§l 
o kärnborrade h§l 

Grundvattensituationen 

Under hela byggtiden 
observerades grund 
vattnet noggrannt av 
byggledning och Bergab 
som anlitades som kon 
sult för geologiska 
och hydrogeologiska 
fr§gor. Grundvatten
niv§n observerades 
dagligen i ett tjugo 
tal h§l. 

H§Len riktningsmättes för att f§ veta exakt var man 
mätte. H§Len hade en avvikelse inom 4¾ . Vissa h§L 
infiltrerades med vatten för att kunna skaffa sig en 
bild av kommunikationerna mellan h§len och mellan 
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markytan och infiltrationsrid§n. Ett bergrum i när 
heten stod tomt och man kunde p§ ett tidigt stadium s e 
att där fanns en avsänkning mot detta. En skärm av h§ L 
hade borrats mellan rummen för att kunna infiltrer a 
vatten och därmed uppeh§Lla grundvattentrycket i 
omr§det. Skärmh§Len visade sig dock ej tillräckliga 
och ytterligare fyra nya och djupare h§L borrades. 
Även efter borrning av dessa h§L kvarstod problemen 
och driftsättningen närmade sig med storrnsteg. Tv§ h§L 
till beställdes men pga problem med utrustningen hann 
de ej komma p§ plats innan Lossningen av det första 
fartyget skulle p§börjas. Man utgick d§ fr§n det 
grundvattentryck som exiterade och bestämde utifr§n 
det vilket tryck Lagret kunde fyllas till. 

Blow 0ut 

P§ grund av försenad borrning och tidigarelagd far
tygslossning korn dessa aktiviteter att p§g§ växelvis. 
H§Let placerades ca 25 rn fr§n rummet i markplan och 
borrades bort fr§n rummet för att inte riskera att 
komma i närheten av Lagret. P§ 115 rn djup sjönk borr 
kronan 0.3 m momentant och man fick kontakt med 
vatten. Till en början var glädjen stor,här va, Läm 
pligt att infiltrera vatten. När en sjunkningsrnätning 
skulle utföras gick det dock inte att fylla upp h§Let 
ens med vatten fr§n tre slangar och vattenniv§n mot
svarade exakt den tryckniv§ som Lagret hade. Efter ett 
snabbt resonemang korn man fram till att där rn§ste 
finnas ett uppkrossat omr§de p§ 115 rn djup som är 
mycket genomsläppligt. Vid en bl§sning av h§Let kunde 
man ana en doft av gasolens odorant och det var bara 
en tidsfr§ga innan gasolen skulle ta sig förbi det 
L§ga vattentrycket och komma upp genom h§Let. Man 
beslöt sig för att injektera igen h§Let och medan ut
rustning för detta skaffades fram skulle h§Let hällas 
fyllt med hjälp av en brandpump. Pumpen anlände dock 
försent och anläggningen drabbades av en "blow out"! 

Trycket i Lagret var 5.5 bar och det d§nade i hela 
omr§det fr§n Läckaget. Brandk§ren fr§n fyra städer 
mobiliserades, polisen stängde av Karlshamns västra 
infarter och 20 hush§LL evakuerades. Brandmännen 
riggade upp all sin utrustning i slangväg och sprutade 
vatten för att hela tiden röra om i den tunga gasens§ 
att den kunde bl§sa bort. Efter ett par timmar hade en 
ispropp bildats över h§Let pga gasens L§ga temperatur 
d§ den expanderar p§ markytan, proppen höll en dryg 
timme. Man hade ocks§ kommit fram till ett möjligt 
sätt att täta Läckan. Borrsträngen fanns fortfarande 
kvar i h§Let. Genom att injektera genom tryckluft
slangen och borrsträngen kunde man täta kring borr 
kronan . När man d§ stoppat gasflödet i botten av h§Let 
kunde utrymmet kring st§ngen injekteras fr§n markytan. 
Utrustning och personal mobiliserades fr§n Malmö och 
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Kristianstad tidigt p§ Lördagsmorgonen och arbetet 
kunde börjas§ fort man kunnat §stadkomma en ny is 
propp. Arbetet gick enligt planerna och p§ Lördags
förmiddagen var h§Let igengjutet till 40 m djup. 

Gastrycket fanns dock fortfarande kvar p§ 40 m djup 
och det blev därför nödvändigt att tömma Lagret p§ 
gasen. Mycket tydde p§ att det fanns en niv§ med god 
kommunikation p§ 115 m djup och man arbetade därför 
med att §tgärda detta. En rid§ best§ende av 12 kärn
borrh§L borrades ner till en niv§ under Lagret och 
injekterades. 

f i g. 7 
Injekteringsrid§ 
samt observationsh§L 
x hammarborrh§L 
o kärnborrh§L 

Man hittade även här den zon som tidigare observerats 
men ingenting som kunde motsvara det som kunde ha 
orsakat olyckan. För att försöka Lokalisera den 
ingjutna borrsträngen anlitades SGAB som med radar 
visade att borrkronan troligtvis befann sig i berg 
rummets absoluta närhet eller till och med i berg 
rummet. För radarmätningarna användes de fyra sen a st 
borrade h§Len som därför riktningsmättes. De tidi ga re 
h§Len hade riktningsmätts och visat s§ sm§ avvikel se r 
att man ej ans§g det nödvändigt att mäta alla h§L . Det . 
var dock en annan borrfirma som hade borrat de sista 
h§Len och riktningsmätningen visade en avvikelse p§ 
upp till 45 m p§ 140 m L§nga h§L. Avikelsen var i 
samma riktning i alla h§Len och om man överförde denna 
information till h§Let som Läckt s§ var möjligheten 
stor att h§Let hade punkterat rummet . Ända sedan 
rummet tömts p§ gas hade olika metoder prövat s för att 
borra Loss st§ngen , med varierande resultat. När d e n 
till slut borrats Loss gick den inte ens att greppa om 
utan gled in 70 m dvs in i rummet. H§Let gjöts igen, 
grundvattentrycket byggdes upp till godkänd niv§ och 
Lagret kunde tas i drift igen ~ Den terminal som skulle 
tagit precis ett §ratt bygga blev fördröjd i 5 m§n. 
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Nesteterminalen i Sundsvall 

I början av 1988 beslöt Neste Oy att man skulle anläg
ga en gasolterminal (fig. 8) i Södra Norrland. Gasolen 
skall kunna levereras med fartyg och distribueras på 
järnvägsvagn, lastbil eller i rörledning till när
liggande industrianläggningar. 

Av flera tänkbara lokaler för anläggningen bedömdes 
Korsta och Tunadalshamnen i Sundsvall som bästa plats 
för gasterminalen. Starka alternativ var både Örn
sköldsvik och Umeå. I samband med detta bildades ett 
nytt svenskt dotterbolag till Neste Oy. Bolaget heter 
Neste Gas Ab, finns i Sundsvall och är byggherre för 
gasolterminalen i Korsta. Numera är även Vattenfall 
och OK Petroleum delägare i Neste Gas Ab med 10 % res
pektive 27 % andelar. 

CD Bergrum 
@ Schakt 
@ Lossning av fartyg 
© Dagtank. 
® Lastning av jär:nvägsvagnar ' -., , .. 
@ Lastning av tankbilar °' 
0 Korstaverket (Sundsvalls Energi) 
® Vattenridå omkring bergrummet 
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f ig. 8 Schematisk bild av Nesteterminalen 



© 1990, Svenska Bergteknikföreningen och författarna/Swedish Rock Engineering Association and authors

Bergteknik (BK-Dagen) 1990

24 

Preliminärt hade man tre alternativ att v älja på, 

lagring av gasol i stålcisterner på marken, 

lagring av gasol i befintligt oljebergrum där 
gasen hålls nerkyld så att önskat l ågt tryck er
hålls i rummet, och 

lagring av gasol i nytt utsprängt bergrum på stort 
djup där gastrycket hålls tillbaka av grundvatten
trycket. 

Då alternativ 3 bedömdes som det mest fördelaktiga 
påbörjades förplaneringen i april 1988. Gränsvärden 
för planeringen var 

l a ger o rm m' 30 000 m3 

investering max. 45 MSEK 

~~rdig 2.10.1989 

Idrifttagningstiden ans ågs kritisk, då gasolpriset 
stiger starkt till in~ern och räntekostnaderna också 
är betydande. 

Neste Oy Investeringsservice förberedde ett tekniskt 
projekteringsunderlag av gasollager. De geologiska 
undersökningarna gjordes av Bergab i Göteborg och 
kompletterades av borrningarna gjorda av TGB. En all
män riskanalys blev fö rberedd i samarbete med Sydkraft 
och Neste. Sprängnings-riskanalys av Nitro-Consult var 
nödvändig för de näraliggande industrianläggningarna. 

Samtid i gt kontaktades också olika myndigheter (Spräng
ämnesinspektionen, byggnadsnämnden, räddningsverket, 
kommunen, pressen osv) för att klargöra deras behov i 
projekten. 

Neste Gas styrelse gjorde ett beslut om byggandet den 
2 maj 1988. 

Ent reprenadform 

Under planeringsskedet diskuterades olika entreprenad
former. Jämföre lsen gjordes närmast mellan delad ent
reprenad och totalentreprenad. En delad entreprenad 
hade som nackdel dålig kostnadsövervakning och större 
behov för koordinering mellan olika delentreprenörer 
liksom en långsammare totalhandläggningst id. En total
entreprenad i gen förutsatte en stark beställare , som 
kunde ha en "spegelorganisation" till entreprenören på 
alla områden. Neste Gas Ab hade en sådan att tillgå 
inom sin egen organisation, nämligen Neste Oy:s 
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En horisontalsektion av bergrummet med t ill 
fartstunneln 

Investeringsservice samt projektledaren P-G Björner. 
Därför var det naturligt att välja totalentreprenad
alternativet. 

Projektets förverkligande förutsatte både förprojek
tering och projektering, som bägge krävde tid. För att 
kunna hålla den knappa tidtabellen, gjordes ett sepa
rat avtal med det lokala aktiebolaget WP-System redan 
den 13 juni 1988 om drivning av tillfartstunneln ner 
till bergrumsområdet (fig. 9). 
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Samtidigt gick projekteringen vidare och förhandsför
frågningar ställdes till kvalificerade svenska och 
finska entreprenörer. I oktober 1988 gjordes därtill 
ett beslut om att öka bergrummets volym till 55 000 m3 

på grund av att Korstaverket hade erhållits som kund. 
Hela projektet vars värde uppgick till 45 MSEK bes
tälldes den 6 oktober av WP-System Ab. 

Bergarbeten 

Arbetet påbörjades i juni 1988 med en ca 500 m lång 
tillfartsort. Orten hade ett tvärsnitt av 27 m2 och en 
inklination av 15 %. Tunneln drevs från ett existe
rande, oanvänt tjockoljelager (D) med ett Atlas Copco 
H 170 3-boom borraggregat. Det bästa veckoresultatet i 
ortdrivningen, 2-skiftgång, var 41.5 m. Ortdrivningen 
var färdig under andra hälften av september 1988 . 

Arbeten i själva bergrummet började i oktober 1988 i 
det 24 m breda, 23 m höga och 110 m långa lagret. 
De var uppdelade i tre arbetsfaser 

en takort med ett tvärsnitt av 140 m2 bröts med en 
pilotort och upprymning 

två pallar (bägge med ett tvärsnitt på 180 m2
) 

bröts med en kombination av vertikal - och hori 
sontalhål. Horisontalborrhål borrades i närheten 
av väggarna med borraggregaten. I mellandelen av 
pallarna användes pallborrningsaggregatet Atlas 
Copco ROC-712 för vertikalhålen . 

Metodens fördelar är 

en möjlighet att använda två borrningsaggregat i 
relativt begränsade utrymmen, och 

en möjlighet att lätt utnyttja olika borrhåls
diametrar och laddningar i olika delar av pallar . 

Arbetena blev därigenom effektivt utförda, delvis i 
kontinuerligt treskift. Endast lokal förstärkning med 
bergbultar och sprutbetong har gjorts. 

Bergarbetena innehåller ett 90 m högt ledningsschakt 
(fig. 10), som drivdes med ett fullfaceaggregat av 
firman Universal-Bau från Tyskland. Först gjorde de 
ett pilothål från markytan nedåt med en diameter på 
230 mm. Avvikelsen från den planerade linjen var mind
re än 100 mm. Upprymningen till 2.44 m gjordes neri
från uppåt i mindre än två veckor. 

Bergarbetena var i stort sett färdiga i mitten av mars 
1989. 
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fig. 10 En längdsektion av cisternen 

Betongarbeten 

Bergrummet är dimensionerat för ett inre tryck på 5 . 5 
bar atö. Detta förutsätter att två betongpluggar byggs 
både i tillfartstunneln och i rörschaktet . 

Pluggarna i tillfartstunneln är upp till 8 m långa. De 
tar stöd av tunnelväggen, där en kilformad räffla har 
brutits ut. Båda pluggarna har en 600 mm manlucka för 
inspektion av bergrummet. Berget runt pluggarna är 
injekterat för att täta pluggarna. 

Bergrumstaket är betongsprutat, delar nära pumpgropen 
samt rören flere gånger med s t ålnätet emellan. 

27 
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Bergmekanik 

Då lagrets spännvidd överskred det sedvanliga 16 till 
20 m beslöt man göra en noggrannare stabilitetsanalys. 
I mitten av april 1989 utförde man triaxiella spän
ningsmätningar i ett borrhål från tillfartstunneln. 
Samtidigt mätte man också bergets elastiska egenska
per. Följande parametrar erhölls 

E(GPa) 

64 0.23 47 2.5 

s 

0.004 

Värdena m och s för Hoek & Browns brottkriterium stämmer för gnejssisk bergart av bra kvalitet. 

Som resultat av bergspänningsmätningarna kunde man 
konstatera, att spänningarna är relativt små i när
heten av bergrummet. Huvudspänningsvärdena är 

9.8 3.7 0.4 2.8 4.3 

I 
L 

fig. 11 
L.__c~~>L===~~=

Isolinjerna för bergrummets säkerhets f aktor 
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Största huvudspänningen riktar sig längs bergrummet 
med en lutning på ca. 409 • 

29 

En stabilitetsanalys utfördes under tiden april - jun i 
1989. Beräkningarna gjordes med programmet FLAC, som 
baserar sig på finite-difference-metoden. Modellgeo
metrin togs från fig. 9. Som bergsspänningarna använ
des ah- och av-värden från spänningsmätningar. 

Säkerhetsfaktor mindre än 1 förekom i en del av rums 
väggar efter brytningsfas 3 (pall 2). Där finns en 
högst 2 m djup zon av sprucket berg, som inte är sta
bil ur brotteoretisk synpunkt (fig. 11). 

Dragspänningar förekommer efter brytningsfas 2 (pall 
1) i rummets botten och efter brytningsfas 3 (pall 2) 
i östra väggen. Dessa överskrider dock inte bergets 
h å llfasthet. 

Kontrollmätningar 

Kontrollmätningarna av vattennivå och -tryck har 
gjorts under hela byggnadstiden. Dessa mätningar har 
koncentrerat sig på tre aspekter 

mätning av grundvattennivån i sex diamantborrhål 
runt lagret, 

vattenläckagemätningar inne i bergrummet, och 

kontinuerlig övervakning av grundvattentrycket i 
berget runt lagret. 

I slutgranskningen gjorde man en ~ullskaletest före 
gasolpåfyllningen. Denna test bestod av två delar 

man fyllde lagerrummet med vatten upp till en vat
tenpelarehöjd av 90 m (9 bar atö). Då kunde man 
finna möjliga läckage runt nedre pluggar och deras 
omgivningar. 

efter det fylldes och trycksattes också området 
mellan pluggarna (vattenridå). Trycket i det vat
tenfyllda lagret sänktes ner till 2 bar atö och 
läckagen in i bergrummet mättes. 

Installationer 

Gasolen levereras till lagret med båt. I båtens tankar 
är gasolen nerkyld till en temperatur mellan -5 och 
-10°C. Från båten leds gasolen i vätskeform genom en 
rörledning med diametern 300 mm fram till det verti
kala rörschaktet som går ner till bergrummet. Strax 
innan röret skall gå ner i schaktet delas de~ upp i 
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fig . 12 Flödes schema 
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två rör med diametern 150 mm . Före inlastningen av 
gasolen i bergrummet måste den värmas upp så att tem
peraturen överstiger o0c. Detta görs med en värme
väx lare där havsvatten fungerar som värmande medium . 

Utpumpningen av gasol från lagret sker med 2 stycken 
produktpumpar på vardera 100 m3/h. Pumparna är nedsänk
ta i lagret ner till lagrets botten genom ytterrör, 
sk. casingrör. Pumparna hänger sedan i sina egna ga
solrör. Gasolen pumpas till en dagtank på 150 m3

• 

Det i bergrummet inläckande grundvattnet pumpas upp 
till en i marken förlagd vattencistern på 10 - 15 m3 

Det upppumpade vattnet infiltreras sedan ner igen i 
rörschaktet och via den vattenfyllda tillfartsorten in 
i vattenridån. 

Från dagtanken pumpas gasolen ut till dels bilar, del s 
Jarnvägsvagnar samt dessutom med rör direkt till 
Sundsvalls Energiverk, Korstaverket . 
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Resultat 

Första gasolpåfyllningen gjordes den 4 september 1989 
med 300 t gasol. Allt fungerade bra och avsyningen 
gjordes den 17 oktober 1989. En villkorlig drifttill
stånd erhölls den 25 oktober och den slutgiltiga den 
17 november. 

Neste Gas Ab har i dag ett bergrumslager för gasol 

med en volym på 59 ooo m3 

med en totalinvestering på 61 MSEK (inkluderar 
uppvärmning, utökning, byggränta mm. som inte 
fanns med i den ursprungliga budgeten), 

som var färdig den 4 november 1989 (de första le
veranserna). 
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