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Sammanfattning
Vid injekteringsprojektering kan en designmetodik nyttjas där transmissivitets- och
sprickviddsfördelningar utgör underlag för val av injekteringsparametrar. Beräkningarna
baseras på att transmissivitetsdata beräknade från hydrauliska tester i borrhål länkas till
enskilda, karterade sprickor med hjälp av den statistiska fördelningsfunktionen
Paretofördelning. Metodiken har använts i ett flertal forsknings- och infrastrukturprojekt
i Sverige, men det förekommer fortfarande osäkerheter gällande exempelvis krav på
förundersökningsdata och hur data ska hanteras i beräkningsprocessen.
I denna artikel presenteras en studie av hur olika typer av testutföranden och tolkningar
av geologi kan påverka en Paretoanalyserad sprickviddsfördelning. Genom att testa
olika dataset och modifiera parametrar såsom mätgränser, sektionslängder, antal
sektioner och hydrogeologiska domäner har känslighetsanalyser utförts vilka ligger till
grund för rekommendationer avseende beräkningsmetodens applicerbarhet, utförande av
mätningar och modellantaganden. Artikeln presenterar delresultat från pågående BeFoprojekt 393. Slutresultat presenteras i kommande BeFo-rapport.
Nyckelord: Injekteringsdesign, vattenförlustmätning, Paretofördelning,
tunnelbyggande, känslighetsanalys.

Abstract
In grouting design, a design methodology can be used where transmissivity and fracture
aperture distributions form the basis for selecting grouting parameters. The calculations
are based on transmissivity data calculated from hydraulic tests in boreholes are linked
to individual, mapped fractures using the statistical distribution function Pareto
distribution. The methodology has been used in a number of research and infrastructure
projects in Sweden, but there are still uncertainties regarding, for example, requirements
for preinvestigation data and how data should be handled in the calculation process.
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This article presents a study of how different types of test designs and interpretations of
geology can affect a Pareto-analyzed fracture aperture distribution. Sensitivity analyses
have been performed by testing various datasets and modifying parameters such as
measurement limits, section lengths, number of sections and hydrogeological domains.
These form the basis for recommendations regarding the applicability of the calculation
method, test execution and model assumptions. The article presents partial results from
ongoing BeFo project 393. Final results are presented in the forthcoming BeFo report.

Inledning
Vid projektering av injektering med höga krav på täthet används ofta en designmetodik
där transmissivitets- och sprickviddsfördelningar utgör underlag för val av
injekteringsparametrar. Framtagandet av fördelningarna ingår som ett analyssteg i en
designmetodik för injektering, se Figur 1 (Gustafson m fl, 2004) där fördelningarna
nyttjas för beräkning av injekteringsmedlets inträngningslängd och inflöde efter
injektering vid olika kombinationer av injekteringsparametar. Beräkningarna baseras på
att transmissivitetsdata utvärderad från hydrauliska tester i borrhål länkas till enskilda
sprickor, vars antal bestäms genom sprickkartering och/eller genom att
fotografera/scanna borrhålets väggar.
Metodiken har använts i ett flertal forsknings- och infrastrukturprojekt i Sverige, men
det förekommer fortfarande osäkerheter gällande exempelvis beräkningsantaganden och
krav på mätutförande när den ska tillämpas. I ett BeFo-finansierat forskningsprojekt
undersöks därför gränserna för applicerbarhet av metodiken och krav på
förundersökningsdata i syfte att öka användarvänligheten.

Krav
Figur 1 Designprocess för injektering. Modifierad från Gustafson (2009).
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Teoretisk översikt
Berggrundens hydrauliska egenskaper avseende dess vattenförande förmåga kan
uttryckas med dess hydrauliska konduktivitet K [m/s]. I frågeställningar kopplade till
injektering finns också intresse av egenskaper hos enskilda sprickor där en spricka ofta
förenklas till en tvådimensionell spalt genom vilken vatten flödar. Mängden vatten som
kan transporteras genom sprickan kan uttryckas med transmissivitet T [m2/s], som är
direkt proportionell mot den hydrauliska konduktiviteten och akvifärens (sprickans)
mäktighet, b. Vidare kan transporten av vatten genom en spricka relateras till dess
hydrauliska sprickvidd, bhyd, vilken kopplas till sprickans transmissivitet genom den
kubiska lagen.
Parametrarna K och T utvärderas vanligen från hydrauliska mätningar i kärnborrhål och
hammarborrhål. Exempel på hydrauliska mätningar är injektionstest
(vattenförlustmätningar) och differensflödesloggning (PFL). Det är dock svårt och
tidskrävande att mäta flöde i enskilda sprickor och istället erhålls
sektionstransmissiviteter från manschettmätningar utförda i sektioner i borrhålen. I
normalsprickig svensk berggrund kan flödet från sektionens största spricka antas
dominera det totala flödet i sektionen. Med hjälp av statistiska fördelningsfunktioner
kan därefter antagande om enskilda sprickors genomsläpplighet beräknas utifrån
sektionsmätningarna.
En statistisk fördelningsfunktion som etablerats som lämplig för att beskriva enskilda
sprickors transmissivitet och hydrauliska sprickvidd är Paretofördelningen. Den är en
potenslagsfördelning som med sin exponentiellt avtagande frekvens av en storhets värde
reflekterar den typiska variationen i spricktransmissiviteter som finns i sprickigt,
kristallint berg, dvs. ett fåtal stora sprickor och många små sprickor (Gustafson och
Fransson, 2005).
En omfattande beskrivning av framtagande av statistiska fördelningar och
Paretofördelningen ges exempelvis i Gustafson (2009). Fördelningsfunktionen kan dock
kortfattat beskrivet beräknas utifrån den största spricktransmissiviteten Tmax och det
totala antalet öppna sprickor N i borrhålet. Funktionen innehåller även en konstant k,
som är den så kallade formparametern för Paretofördelningen. Denna formparameter
kan skattas från en kumulativ fördelningsfunktion med utvärderad
spricktransmissivitetsdata, se exempel i Figur 2. För att underlätta skattningen av k
utvecklades i BeFo-projektet ”Beräkningsverktyg för bergkaraktärisering vid
injekteringsdesign” (Thörn m fl 2015) ett beräkningsverktyg som automatiserar de
statistiska beräkningarna.
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Figur 2 Skattad Paretofördelning för samtliga kärnborrhål i TASS-tunneln i Äspölaboratoriet
(k=0,42) (Funehag och Emmelin 2011)

Syfte
I byggprojekt där beräkningsmetodiken tillämpats har det uppkommit diskussioner
avseende hantering av felkällor och osäkerheter som följer modellantaganden och
kvalitet hos indata, exempelvis avseende mätutrustningens mätgräns, borrhålsslängd
(antal testade sektioner) och indelning i hydrogeologiska domäner. Syftet med denna
artikel är att presentera hur olika typer av testutföranden och tolkningar av geologi kan
påverka resulterande sprickviddsfördelning och i förlängningen val av
injekteringsutförande. Genom att testa olika dataset från befintliga forsknings- och
infrastrukturprojekt i Sverige och modifiera parametrar såsom mätgränser,
sektionslängder, antal sektioner och domäner erhålls resultat vilka ligger till grund för
rekommendationer avseende beräkningsmetodens applicerbarhet, utförande av
mätningar och modellantaganden. Denna artikel baseras på arbete utfört inom
Befoprojekt 393, som presenteras i sin helhet i en kommande Beforapport.

Analyser
De analyser som har utförts inom arbetet omfattar beräkningar och modifikationer av
dataset vilket i grunden är känslighetsanalyser. Dessa undersöker hur variation av
parametrar för vattenförlustmätning och kärnkartering påverkar slutresultatet, dvs. den
resulterande sprickviddsfördelningen. Beräkningsverktyg som har använts är det som
utvecklats och presenteras i Thörn m fl (2015). De parametrar som analyserats är:


Domänindelning. Hur påverkar en indelning i olika hydrogeologiska domäner,
exempelvis ytberg-zon-normalberg?
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Erforderligt antal sektioner. Hur många sektioner behövs för att representativt
beskriva en domän?
Sektionslängd. Vilken inverkan har sektionslängder? Är vanliga sektionslängder
(3 m, respektive 5 m) tillräckligt korta för att modellantagande om en
dominerande spricka ska gälla?
Antal sprickor. Hur påverkar olika sprickantal analysresultatet?
Mätutrustningens mätgräns. Vilken inverkan har flödesmätarens mätområde,
dvs. övre och undre mätgränser?

Respektive analys presenteras i huvudsak genom att redovisa hur Paretoformfaktorn, k,
och största sprickvidd, bmax, i simuleringen påverkas. Vidare har alla analyser utförts
med beräkning av ett schablonmässigt beräknat inläckage till en otätad respektive tätad
tunnel, baserad på den simulerade uppsättningen sprickvidder enligt Ekvation 1.
Ekvation 1

𝑞=

H = grundvattentryck [m], L = längdskala för sträcka som inflödet avser [m], Kinj =
medelvärdet på hydraulisk konduktivitet efter injektering [m/s], Kberg = medelvärdet på
hydraulisk konduktivitet före injektering [m/s], r = ekvivalent radie för
tunnel/bergutrymme [m], t = injekterade zonens mäktighet utanför tunneln [m], ξ =
skinfaktorn (korrektionsfaktor för flödesmotstånd) [-].
Här har grundvattentryck satts till 30 m, tunnelradie till 5 m, 5 m tätad zon samt
skinfaktor 5. För otätad tunnel har bidraget från alla sprickor inkluderats, medan för
tätad tunnel har bidraget till summatransmissivitet från sprickor > 100 µm tagits bort.
Ett urval av inflödesberäkningar presenteras i denna artikel.

Studerade dataset
Följande dataset har använts för att utföra ovanstående angivna analyser:






Förbifart Stockholm, södra respektive norra delen (Kungens Kurva respektive
Hjulsta), 12 borrhål, totalt 600 m. Injektionstester i 3 m långa sektioner med
stationär utvärdering och kärnkartering.
Äspö Utbyggnad, Oskarshamn. 2 borrhål, totalt 332 m. Differensflödesloggning
i 1 m långa sektioner och kärnkatering med BIPS.
Nygårdstunneln och Kattlebergstunneln (BanaVäg I Väst i Ale kommun). 9
borrhål, totalt 273 m. Injektionstester i 3 m sektioner med kärnkartering.
Västlänken, Göteborg. 6 borrhål, totalt 285 m. Injektionstester i 3 m sektioner
med kärnkartering.

Alla dataset har inte nyttjats för samtliga analyser, använd data framgår under
respektive rubrik.
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Domänindelning
Det finns ofta urskiljbara skillnader i hydrauliskt beteende mellan olika geologiska
enheter, såsom bergarter, för deformationszoner och djupberoende i bergmassan. Dessa
skillnader kvantifieras vanligen i den ingenjörsgeologiska prognosen (eller motsvarande
dokument) för större tunnelprojekt genom att redovisa hydrogeologiska domäner.
Utgående från erfarenheter av bergundersökningar och tunneldrivning kan en första
ansats till hydrogeologisk domänindelning baseras på indelningen ytberg,
deformationszoner och övrig bergmassa (här benämnt normalberg).
Normalberg utgörs av den dominerande andelen av bergmassan med en förväntad
spridning av genomsläpplighet i enlighet med en övergripande analys av hydraulisk
medelkonduktivitet. Bergartsegenskaper eller djupberoende kan dock föranleda behov
av ytterligare indelning av normalberg. Ytberg utgörs generellt av ett mer uppsprucket
berg, ofta i kombination med horisontella/sub-horisontella bankningsplan, vilket leder
till ett generellt genomsläppligt spricknätverk och därmed en generellt hög hydraulisk
medelkonduktivitet. Deformationszoner utgörs av partier i berggrunden som har en
ökad sprickintensitet och ökad grad av deformation. Dock kan de hydrogeologiska
egenskaperna i och i anslutning till zoner variera beroende på förekomst av
sprickfyllnad, läkta sprickor, etc.
Analys av domänindelningens inverkan på resulterande sprickviddsfördelningar har
utförts på tre dataset (Västlänken, Nygårdstunneln och Kattlebergstunneln) där varje
mätsektion baserat på karteringsresultat har kategoriserats som ytberg, zonberg eller
nomalberg. För Nygårdstunneln och Kattlebergstunneln har sektioner i zonberg
hanterats som egen domän, men i fallet Västlänken har zonberg inte konstaterats avvika
från normalberg, och särredovisas därför inte. Vidare har all data, domänindelning
oaktat analyserats. Resultat av körningarna presenteras i Figur 3 i form av
paretoformfaktorn, största simulerade spricka och beräknat inläckage till en
schablonmässig, otätad tunnel.
Att använda beräkningsmetodiken på zonberg kan inte rekommenderas eftersom det
grundläggande antagandet om oberoende sprickor inte uppfylls i välkonnekterade
spricknätverk. I regel är zonerna tillräckligt väl kända deterministiskt, och kan hanteras
på det sättet designmässigt också.
Utförda analyser visar att en sammanslagning av samtliga sektioner, dvs. om
domänindelning inte utförs, innebär att medelvärde på hydraulisk konduktivitet
överskattas för normalberget. En generell injekteringsklass, vilken antas utgöra en stor
andel av tunnelns längd, (”IK1”) riskerar då att bli för konservativ.
Vidare, injektering i ytberg skulle med samma resonemang och samma injekteringsklass
sannolikt visa sig otillräcklig då hydraulisk medelkonduktivitet i denna del av
bergmassan underskattas. Om zonberg tas med i analysen tillsammans med övriga data
finns risken att även detta leder till onödigt konservativ design för normalberg.
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Uppdelning i hydrogeologiska domäner rekommenderas. Det är därmed heller inget
hinder att slå ihop data från flera borrhål i samma domän. Enligt diskussion under ”antal
sektioner” nedan bör dock resulterande antal sektioner i respektive domän tas i
beaktande.
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Figur 3 Paretoformfaktor, största spricka i simulering och inläckage till schablonmässig otätad
tunnel för Västlänken och Nygårdstunneln+Kattlebergstunneln där data har delats in på
hydrogeologisk domän.

Erforderligt antal sektioner
Omfattningen på de vattenförlustmätningar som behövs för att någorlunda representativt
beskriva en hydrogeologisk bergdomän är av stort intresse för planering av
testutförande. I Stille (2015) anges som tumregel att 100 sektioner behövs för att
beskriva transmissivitetsfördelningen hos sprickorna i en bergdomän. För att analysera
denna tumregel har dataset med fler än 100 sektioner använts. Dataset från Förbifart
Stockholm och Äspö Utbyggnad har varit fokus för analysen.
En körning av verktyget har gjorts med alla tillgängliga sektioner, vilket har fått utgöra
referensvärde. Därefter har delmängder slumpats fram av det totala antalet sektioner.
För vardera delmängd om 100, 80, 50, 20 och 10 sektioner har 10 beräkningar utförts.
Dessa uppvisar som förväntat en spridning som växer med minskat antal sektioner i
analysen, se Figur 4.
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Figur 4 Analys av antal sektioner, Äspö utbyggnad respektive Förbifart Stockholm. Varje
realisering visas med en cirkel, medelvärde av realiseringar +/- en standardavvikelse ges med
streckad/punktade linjer.

För Äspö-datasetet kan konstateras att 50, 80 och 100 sektioner ger likartade värden
med likartad spridning. För Förbifarten växer spridningen successivt där 80 sektioner
har likartad spridning som Äspödata. Detta kan tolkas som att den noggrant utförda
undersökningen i Äspös väl avgränsade hydrogeologiska domän är stabil redan vid 50
sektioner. I Exemplet Förbifart Stockholm har vi å andra sidan medvetet gjort vissa
sammanslagningar av data som indikerar att analysen blir stabil först vid 100 sektioner.
Om vi antar att hela dataseten om ca 165 sektioner fullständigt beskriver en
hydrogeologisk domän, kan vi konstatera att om så lite som 10 – 20 sektioner används
blir det slumpen som avgör om denna delmängd lyckas beskriva domänen
representativt, och resultatet bör hanteras med stor försiktighet och omfattande
känslighetsanalys. 80 – 100 sektioner är betydligt mer stabilt, men även här kan ses att
viss spridning uppvisas, och att känslighetsanalys bör utföras. När borrprogram planeras
kan inte den exakta fördelningen mellan olika hydrogeologiska domäner förutses. Ej
heller antalet sektioner som uppvisar nollflöde kan förutses. Båda dessa faktorer
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påverkar hur många sektioner som bidrar till precisionen i beräkningen (se vidare under
avsnitt Mätgräns). Med bakgrund i detta går det inte att på förhand säga hur många
sektioner som behöver testas. Resultatet av hittills utförda analyser indikerar att varje
hydrogeologisk domän bör vara testad med minst 80 sektioner.

Sektionslängd
Vanliga sektionslängder vid vattenförlustmätning är 3 respektive 5 m. Ju längre
sektionslängd som används desto fler sprickor omfattas av varje testintervall. Detta
innebär att det blir mindre sannolikt att de tätare delarna av bergmassan blir korrekt
representerade och mindre sannolikt att den största sprickan i varje sektion dominerar
den sektionen. Längre sektioner innebär också att uppmätta värden närmar sig
bergmassans medelkonduktivitet och att mätutrustningens övre mätgräns behöver vara
högre samt att en högre pumpkapacitet kan behövas. En längre sektionslängd ger också
färre sektioner ur ett givet borrhål, vilket i föregående avsnitt visades vara ogynnsamt.
En kortare sektionslängd är generellt att föredra framför en längre.
Analys av sektionslängdens inverkan på resultat har här gjorts genom att aggregera
intilliggande sektioner i dataset med korta sektionslängder, för att konstruera dataset
med längre sektionslängder. Dvs har antal sprickor och vattenförlust i sektion 1 – 2 m
och 2 – 3 m adderats för att konstruera 1 – 3 m och så vidare. Om data har varit
tillgänglig i 3 m intervall har data motsvarande längderna 3, 6, och 9 m konstruerats,
och för 1 m data har varje meter 1-10 m konstruerats.
Då faktiska data aggregeras för att beräkningsmässigt åstadkomma längre sektioner kan
detta göras flera gånger enligt principen 123, 234, 345 etc. Detta motsvarar ungefär hur
mätdata skulle variera för olika startpunkter för manschettläge om en lång sektionslängd
används. Alla kombinationer av aggregering har utförts; i figur 6 visas därför tex 10
realiseringar av samma dataset när 1 m-data aggregerats till 10 m-sektioner.
Av de fyra behandlade dataseten är Västlänken och Äspö väl domänindelade, medan
domänindelning för de båda dataseten för Förbifart Stockholm inte har utförts i samma
grad. Detta kan vara bidragande till att mycket stor spridning ses i FS15 vid aggregering
till 6-m sektioner. För Äspö ses en i huvudsak tilltagande spridning upp till 10 m. Det
kan även ur figur 6 urskiljas att Paretoformfaktorn i huvudsak ökar med längre
sektionslängd, vilket kan hänga ihop med att sannolikheten för endast en dominerande
spricka i en sektion minskar med längre sektionslängd. Det blir även med lång
sektionslängd svårare att beskriva den tätare delen av berget.
Det är svårt att ur analysen skilja om den större spridningen främst beror på längre
sektioner, eller att aggregeringen även resulterar i färre sektioner. I praktisk tillämpning
löser dock test med kortare sektionslängd problemet oavsett.
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Vid kortare sektionslängd ökar vikten av tillräckligt långa manschettgummi för att
andelen sprickor som bidrar till läckage förbi manschetten inte ska bli orimligt stort.
Tryckmätning både under, över och i mätsektionen möjliggör identifiering av läckage,
men problemet bör förstås även begränsas med långa gummi.
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Figur 5 Analys av sektionslängdens inverkan på Paretoformfaktorn k för fyra dataset. Äspö 1
har ursprungligen 1m-data, övriga 3m-data.

Antal sprickor
Beräkningsmetoden är uppbyggd kring att genom en statistisk simulering fördela det
uppmätta vattenflödet över det antal sprickor som bedömts vara vattenförande. Antalet
öppna sprickor som anges av tex karterande geolog blir därför en osäkerhetskälla.
I analysen har antal sprickor varierats i tre steg. Alla dataset har körts med antaget 1
spricka per sektion samt det angivna antalet öppna sprickor. För Äspödata, där även
totalt antal sprickor finns angivet har detta tal använts i beräkning, medan för infratunnlarna Förbifart Stockholm, Västlänken och Nygård-Kattleberg har halva angivna
sprickantalet använts. I teorin ska Paretoformfaktor och största simulerade spricka gå
ned för ökande sprickantal, men detta kan inte ses strikt i analysen, se Figur 6.
För antal sprickor blir även frågan om domänindelning aktuell. Ett underliggande
beräkningsantagande är att sprickorna är oberoende. I fallet med deformationszoner där
karterande geolog har angivit tex 60 sprickor kan man vara säker på att dessa inte är
oberoende, och likt tidigare resonemang hanteras sannolikt deformationszoner
effektivast deterministiskt.
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Ett generellt råd är att karterande geologer görs uppmärksamma på att parametern ”antal
öppna sprickor” används i injekteringsdesign, att enhetlig kartering av denna därför
behövs inom ett projekt, och kartering med viss omsorg.
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Figur 6 Paretoformfaktor och största simulerade sprickvidd för analys av antal sprickor per
sektion. Angivet antal har testats tillsammans med antalet 1, samt för Äspödata, totala antalet
sprickor. För övriga dataset har istället halva antalet angivna sprickor använts.

Mätgränser
Flödesmätarens mätintervall och dess nedre och övre mätgränser är en viktig parameter
vid insamling av hydraulisk data. Mätvärden som ligger utanför detta intervall kommer
endast att registreras som ett noll-flöde alternativt det max-flöde som flödesmätaren
klarar att registrera. Det senare är dock svårare att upptäcka då en flödesmätare som
används över maxkapacitet kan ge mätvärden, som inte nödvändigtvis har samma
siffervärde, och med okänt mätfel.
I analysen av mätgränser har data för Förbifart Stockholm, Västlänken och Äspö
använts. Analys har utförts för att utvärdera hur nedre och övre mätgränsen påverkar
den resulterande sprickviddsfördelningen. Endast resultatet för den nedre mätgränsen
presenteras då den övre mätgränsen har visat sig ha en begränsad påverkan på resultatet.
Åtta stycken dataset för respektive projekt har producerats genom att trunkera data.
Trunkeringen har utförts i steg så att uppmätta transmissiviteter under trunkeringsvärdet
har satts lika med noll. Följande steg har använts: 1∙10-10, 1∙10-9, 5∙10-9, 1∙10-8 ... 1∙10-6
m2/s. Trunkeringen motsvarar exempelvis att en flödesmätare med sämre nedre
mätgräns används och vid flöden under mätgränsen registreras endast ett noll-flöde.
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Figur 7 Antal sektioner som har inkluderats i respektive beräkning. För varje ny
trunkeringsnivå reduceras antalet sektioner som inkluderas i analysen till följd av att datan
ligger utanför mätgränsen.

Analysen utfördes inledningsvis med en beräkning utan någon trunkering. Därefter
trunkeras datasetet stegvis tills dess att endast ett fåtal sektioner i datasetet kvarstår med
flödesvärde (av praktiska skäl valdes ca 5 st), se Figur 7.
För dataset med en sämre nedre mätgräns kommer generellt en större andel sektioner ej
registrera något flöde. Det är sannolikt att dessa sektioner inte är helt ”täta” och därmed
slarvas data bort till följd av att en för hög nedre mätgräns har använts vid
förundersökningen.
Trunkering av den nedre mätgränsen går hand i hand med slutsatsen gällande
erforderligt antal sektioner för en analys. Om data trunkeras innebär detta att färre
sektioner har ett flöde som kan mätas vilket i sin tur resulterar i ett färre antal sektioner
för analysen. Detta leder till en större osäkerhet och spridning av resultatet för
formfaktorn (se Figur 8) och följaktligen även den resulterande sprickviddsfördelning
som ligger till grund för injekteringsdesignen. Den nedre mätgränsen bör med andra ord
vara tillräckligt låg för att dels säkerställa att tillräckligt många sektioner med data
samlas in, dels vara anpassad efter injekteringsdesignen.
I projekt Västlänken utfördes ett stort antal vattenförlustmätningar i Systemhandlingsskede, vilka hade för hög nedre mätgräns för att vara meningsfulla för Pareto-analys. I
bygghandlingsskedet omtestades därför ett mindre antal borrhål med bättre mätgränser.
Vissa jämförelser mellan dessa båda dataset görs i Thörn m fl (2016). Att i tidigare
projektskeden inte prioritera en tillräckligt låg nedre mätgräns kan alltså leda till
merkostnader i form av omtestning.
Resultatet från vår analys antyder att data bör mätas ner till åtminstone en
transmissivitet på ca 10-8 m2/s, vilket motsvarar ett flöde i storleksordning
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centiliter per minut vid ett övertryck på 1 MPa. Förutsättningar som en förväntat tät
eller heterogen bergmassa eller stränga krav på inläckage leder till behov av lägre
mätgränser.
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Figur 8 Paretoformfaktor för respektive dataset och trunkeringssteg.

Slutsatser
Resultatet av hittills utförda analyser och tidigare erfarenhet används för att här ge ett
antal rekommendationer för utförande av vattenförlustmätningar och Paretoanalys som
underlag till injekteringsdesign.
Kärnborrhål bör geografiskt täcka in byggområdet, och drivas i olika riktningar för att
väl representera hydrogeologiska domäner. Kartering av borrkärnor utförs med omsorg
beträffande läge och antal öppna/vattenförande sprickor samt avgränsning av
hydrogeologiska domäner.
Kärnborrhålen bör i huvudsak rikta in sig på att identifiera och deterministiskt beskriva
sprickzoner, och dessa bör inte ingå i Paretoanalysen. Ett basfall kan vara att dela in i
data i tre domäner; ytberg, zonberg och normalberg. Dessa domäner kan sedan
underindelas efter platsspecifik geologi. Tillräcklig mängd data för normalberg behöver
också samlas in för att möjliggöra Paretoanalys och injekteringsdesign för normalberg.
Antal sektioner som behövs för analys behöver studeras vidare. Preliminära resultat är
att efter indelning i hydrogeologiska domäner bör åtminstone 80 st sektioner med
mätdata inom mätgräns kvarstå i de domäner som injekterinsdesign ska utföras för.
Praktiska begränsningar finns i beräkningsverktyget när över 250 sektioner används. I
praktiken går det sannolikt att subindela sina hydrogeologiska domäner geografiskt eller
per djup om antalet sektioner inom en domän överstiger 250.
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Vattenförlustmätningar rekommenderas utföras med sektionslängd 3 m eftersom detta
är väl etablerat och utgör en rimlig avvägning mellan kvantitet och kvalitet hos
insamlad data. Utrustningen ska ha kapacitet för förväntat flödesintervall, utföras med
tryckmätning ovan, inom och under mätsektionen samt med kontroll på flödesmätarnas
mätgränser. I varje tillämpning förväntas flöde motsvarande transmissivitet om 1×10 -8
(ca centiliter per minut) kunna mätas. Vid tillämpningar med förväntat stränga krav på
inläckage, eller tät bergmassa där många sektioner kan falla under mätgräns behövs
lägre, transmissivitet motsvarande 5×10-10 till 1×10-9.
Känslighetsanalyer bör utföras på parametrar som uppmätt tryck, flöde och karterat
antal sprickor. I injekteringsdesign bör även känslighetsanalys utföras på
Paretoformfaktorn, k och resulterande sprickvidder. I hittills utförda analyser noteras en
spridning på ca 0,03 hos k om k är 0,3 – 0,5 och data är av god kvalitet.

Fortsatt arbete
Inom Befoprojektet studeras fler dataset än de som presenterats i denna artikel. Vidare
behövs uppföljande studier av hur injekteringsdesign utförd baserad på
sprickviddsfördelningar har presterat i byggprojekt.
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