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Abstract 

Rock fill dams are the most common kind of dams at hydro power stations in Sweden. The dams consist 
of different zones like core, fine filter, coarse filter, rock fill and rip rap. One of the most important 
parts is the core of the dam, which serves as embankment. The core consists at best of fine grained 
moraine. Most often the core connects directly against the spillway construction of concrete, which 
means that the concrete is the only frost protection against the core in the longitudinal direction.  

The connection between the core and the concrete structure is by experience a weakness zone when it 
comes to rock fill dams. Geotechnical investigations close to the spillway construction has shown a very 
low degree of compaction of the soil, which has been explained by hang up effects and difficulties to 
compact the moraine closest to the concrete structure at the construction stage. Eventually a source to 
the low degree of compaction might be effects caused by freezing and thawing since freezing take place 
through the spillway construction into the core of moraine. The purpose of this thesis was to investigate 
if freezing take place through the concrete construction into the core, and to study effects by possible 
freezing.  

The process of freezing requires three basic conditions. The basic conditions required for frost action to 
occur include a frost-susceptible soil, a supply of water and soil temperatures sufficiently low to cause 
some of the soil water to freeze. Depending on the frost index, the amount of days with negative 
temperature, the frost depth will be more or less extensive. The three basic conditions required for frost 
action to take place are more or less fulfilled at the connection between the core and the spillway 
structure.  

Air temperature below zero degrees Celsius will create a difference of temperature per length which will 
cause a heat flux from the ground surface that is called a thermal gradient. Due to the 0 °C isotherm is 
getting deeper into the soil, the thermal gradient changes and the frost depth reaches its maximum. 
When the soil thaws the ice is converted to water. Since the process of freezing has agglomerated more 
water in the shape of ice than the volume of the pores in the soil may contain, there will be a lot of 
excess water in the soil. This excess water must be drained away in order to keep the balance in 
consideration of the water content of the soil. If the excess water is not drained the strength of the soil 
will be lowered.  

When soil freezes the geotechnical properties will be changed. Changes in density, water content and 
porosity are some examples of differences that might occur. When these properties of the soil are 
changed changes in micro structure, formation of cracks and changes due to permeability may take 
place. Mentioned changes will create a zone of weakness and the risk of inner erosion with potential 
piping will increase.  
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By modeling the frost penetration with Temp/W, a finite element program used to calculate heat flow 
in geotechnical constructions, effects caused by freezing and thawing in the connection between the core 
and the spillway construction has been investigated. The analysis has been performed with climate data 
equal to a winter occurring every period of 50 and 100 year in Luleå respectively Jokkmokk. The 
calculations did show that freezing will occur through the concrete construction into the core of the 
dam. Depending on the freezing index and thermal bridges the depth of the frost penetration will differ. 
Freezing will already occur at a climate data equal to a normal winter for analysis of both Lulea and 
Jokkmokk. In Lulea the frost depth will differ between 2.7- 4.0 meters depending on the climate data 
and the distribution of the reinforcement in the concrete structure. Regarding analysis with input 
corresponding to the conditions in Jokkmokk the frost depth will diversify between 3.0- 4.6 meters 
depending on the climate data and the distribution of reinforcement at the concrete construction.  

To reduce the effects of freezing and thawing cut-off walls might be installed at the connection between 
the core and the concrete structure. In order to prevent freezing heating coils can be installed connected 
to the spillway structure.  

Since the problem of freezing and thawing is complexly some generalizations has been made to be able 
to investigate the three-dimensional problem with a software which handle with two-dimensional 
analysis, Temp/W. Further studies should be performed based of more careful investigations of the soil 
properties and the impact of the freezing process regarded to the amplitude of regulation and the 
ground water level of the dam. Even external circumstances like snow and wind relation should be 
considered in further analysis. A recommendation is that these investigations should be performed with 
software where it is possible to create a three-dimensional model in order to get a more realistic analysis.  
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Sammanfattning 

Den vanligaste dammtypen vid vattenkraftsanläggningar i Sverige är fyllningsdammar, som byggs upp av 
olika zoner såsom tätkärna, finfilter, grovfilter, stödfyllning och erosionsskydd. Tätkärnan har en 
dämmande funktion och utgör därmed en av de viktigaste delarna i en fyllningsdamm. Lämpligtvis är 
tätkärnan uppbyggd av en finkornig morän. I många fall ansluter tätkärnan direkt mot den 
betongkonstruktion som utgör utskovspartiet, vilket innebär att betongen utgör det enda tjälskyddet mot 
tätkärnan.  

Anslutningen mellan tätkärnan och betongkonstruktionen är av erfarenhet en svaghetszon i en 
dammanläggning. Geotekniska undersökningar intill betongkonstruktioner har på många dammar visat 
en mycket låg packningsgrad på tätkärnan, vilket ofta förklarats med upphängningseffekter samt 
svårigheter att packa moränmaterialet närmast betongkonstruktionen under byggnationstiden. Ett 
eventuellt problem vad gäller anslutningen mellan tätkärna och betongkonstruktion kan vara effekter av 
frysning genom betongkonstruktionen ut i tätkärnan. Syftet med detta examensarbete var därför att 
undersöka huruvida frysning sker ut i tätkärnan genom betongkonstruktionen, samt att studera 
effekterna av eventuell frysning. 

Tjälningsprocessen kräver tre grundläggande förutsättningar. Dessa är tjälfarlig jord, tillgång till vatten 
samt låg temperatur. Beroende på köldmängd, det vill säga antal negativa graddagar, kommer 
tjälinträngningen bli mer eller mindre omfattande. De tre grundläggande förutsättningarna för tjälning 
uppfylls mer eller mindre vid en fyllningsdamms anslutning till betongkonstruktionen. 

Lufttemperatur under noll grader Celsius skapar en temperaturskillnad per längdenhet vilket orsakar ett 
värmeflöde från markytan som kallas för en termisk gradient. Allt eftersom tjälfronten tränger djupare 
ner i marken förändras temperaturgradienten i den frusna jorden och tjäldjupet når sitt maximum. Vid 
upptining av jorden omvandlas isen till flytande vatten, då frysningsprocessen ansamlat mer vatten i 
form av is än vad som egentligen ryms i jordens porsystem förekommer ett överskott av vatten. Detta 
vatten måste dräneras bort för att balans ska råda med avseende på vatteninnehållet i jorden. Om 
vattnet inte dräneras bort kommer hållfastheten på jorden att avsevärt sänkas.  

Jord som genomgår frysning och tining påverkas då flertalet geotekniska egenskaper förändras. Till dessa 
hör exempelvis förändrad densitet, förändrat vatteninnehåll i form av förändrad vattenkvot och 
vattenmättnadsgrad samt ändrad porositet. Då nämnda egenskaper ändras sker 
mikrostrukturförändringar, sprickbildning, permeabilitetsförändring samt omfördelning av partiklar, 
vilka i sin tur bidrar till att en svaghetszon bildas med ökad risk för inre erosion och potentiella 
läckagevägar.  
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Genom att simulera tjälinträngningen i Temp/W, ett program baserat på finita element metoden, har 
påverkan av frysning och upptining med avseende på olika köldmängder studerats med avseende på hur 
tätkärnan i anslutning till betongkonstruktioner påverkas. Orterna som studerades var Luleå och 
Jokkmokk, och de köldmängder som undersöktes var vinter med normal köldmängd samt 
dimensionerande vintrar med återkomsttiden 50 respektive 100 år. Resultat av analyserna visar att 
tjälinträngning ut i tätkärnan genom betongkonstruktionen förekommer i varierande utsträckning 
beroende av köldmängd och ansatta köldbryggor. Tjälning sker redan vid en normal vinter för de båda 
orterna. I Luleå varierar tjälinträngningen mellan 2,7- 4,0 meter beroende på ansatt köldmängd och 
armeringsjärnens fördelning i betongkonstruktionen. Vad gäller Jokkmokk så varierar tjälinträngningen 
mellan 3,0 – 4,6 meter beroende av köldmängd och fördelning av armeringsjärn i betongpelaren. 

Det är möjligt att installera spontväggar i anslutningen mellan fyllningsdammen och utskovspartiet för 
att reducera effekterna av frysning och tining. I syfte att förhindra frysning kan värmeslingor installeras i 
anslutning till betongkonstruktionen.  

Då frågeställningen är komplex har en rad förenklingar gjorts för att kunna behandla det tre-
dimensionella problemet med två-dimensionell analys i programvaran Temp/W. Problemställningen bör 
studeras ytterligare baserat på noggrannare utredningar av materialparametrar, regleringsamplitudens 
och grundvattenförhållandenas inverkan på tjälningsprocessen samt inverkan av yttre omständigheter 
såsom snö- och vindförhållanden. Fortsatta studier bör utföras med en programvara där möjligheter 
finns att upprätta en tre-dimensionell modell, detta för att modellen med tillhörande analyser ska bli 
mer realistisk. 
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Beteckningar 

Romerska gemener 

α Konstant vid beräkning av vattenkvot för vidare beräkning av andel ofruset vatten i jorden 

β Konstant vid beräkning av vattenkvot för vidare beräkning av andel ofruset vatten i jorden 

λ Värmeledningstal 

λf Värmeledningstal frusen jord 

λis Värmeledningstal is 

λm Värmeledningstal vattenmättad jord 

λ
m
+
 Värmeledningstal, ofrusen, vattenmättad jord 

λm
-
 Värmeledningstal, frusen, vattenmättad jord 

λp Värmeledningstal fasta partiklar 

λt Värmeledningstal torr jord 

λuf Värmeledningstal ofrusen jord 

λw Värmeledningstal vatten 

ρ Skrymdensitet  

ρd Torrdensitet 

ρs Kompaktdensitet 

µ Viskositet 

 

Grekiska versaler 

Cuf Specifik värmekapacitet, fuktigt, ofruset material 

Cf Specifik värmekapacitet, fuktigt, fruset material 
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T Temperatur 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Den vanligaste typen av damm vid vattenkraftsanläggningar i Sverige är fyllningsdammar. 
Fyllningsdammar är uppbyggda av tätkärna, filter, stödfyllning och erosionsskydd. Tätkärnan består 
vanligtvis av finkornig morän och på grund av dess dämmande funktion utgör tätkärnan en av de 
viktigaste delarna i fyllningsdammen. I många fall ansluter tätkärnan direkt mot betongkonstruktionen 
som utgör utskovspartiet, vilket innebär att betongen utgör det enda tjälskyddet vid frysning. 
Anslutningen mellan betongkonstruktion och tätkärna är av erfarenhet en svaghetszon i en 
dammanläggning. Geotekniska undersökningar intill betongkonstruktioner har på många dammar visat 
en mycket låg packningsgrad på tätkärnan vilket ofta förklarats med upphängningseffekter (valvbildning) 
samt svårigheten att packa moränmaterialet närmast betongkonstruktionen under byggnationstiden.  

Ett eventuellt problem vad gäller anslutningen mellan tätkärna och betongkonstruktion kan vara 
effekter av frysning genom betongkonstruktionen in mot tätkärnan. Genom betongkonstruktionen kan 
kalla respektive varma luftströmmar in mot tätkärnan orsaka problem relaterade till frysning och 
upptining såsom försämrad täthet och sprickbildning i jorden. Processen kopplad till värmetransport 
kan därmed leda till uppkomst av svaghetszoner i anslutningen mellan tätkärna och betongkonstruktion.   

 

1.2 Syfte 

Syftet med examensarbetet var att genom numerisk analys undersöka hur köldbelastning påverkar 
tjälinträngingen in i tätkärnan vid betongkonstruktionen vid utskov på vattenkraftsdammar i norra 
Norrland. Vid den numeriska analysen skulle den två-dimensionella programvaran Temp/W användas. 

Påverkan av frysning och upptining med avseende på olika köldmängder har studerats för att undersöka 
hur tätkärnan i anslutning till betongkonstruktioner påverkas. Detta för att utreda vilka eventuella 
dammsäkerhetstekniska risker som kan uppkomma, samt vilka åtgärder som bör tillsättas för att 
förhindra eventuell problematik. 

Konsekvenser till följd av tjälens inträngning och spridning i tätkärnan har diskuterats i rapporten för 
att eventuella åtgärder ska kunna sättas in, både i förebyggande syfte samt i direkt reparerande syfte.  
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1.3 Metod 

Arbetet med examensarbetet omfattar en litteraturstudie där fyllningsdammars uppbyggnad, fenomen 
relaterade till frysning samt effekter och konsekvenser av frysningscykler i huvudsak studerats. Även 
dammsäkerhetstekniska risker som exempelvis uppkomst av svaghetszoner med konsekvenser som inre 
erosion samt eventuell problematik med upphängning på betongkonstruktionen har studerats.  

Tyngdpunkten av arbetet har legat på modellering i finita element programmet Temp/W som är en del 
av GeoStudio, där fokus ligger på termiska analyser. En idealiserad dammkropp byggdes upp i en 
tvådimensionell modell, med avseende att undersöka om frysning uppkommer i tätkärnan vid olika 
köldmängder anpassade för Luleå älvdal. Huvudfrågeställningen var om frysning av tätkärnan inträffar 
eller inte.  

Vid analyserna i Temp/W beräknades även tjälningsprocessens påverkansområde med avseende på 
inträngningsdjup, det vill säga utbredningen av problemet geometriskt undersöktes. Vid dessa analyser 
togs hänsyn till betongens, stålspontens och jordmaterialets termiska egenskaper.   

En känslighetsanalys med avseende på materialparametrar har tagits i beaktande för att studera vilka 
parametrar som är av vikt för modelleringen. Parametrar såsom exempelvis värmeledningsförmåga, 
permeabilitet och porositet har analyserats för betongen och jordmaterialet. Armeringsjärnens och 
stålspontens inverkan på frysningsprocessen studerades också. 

 

1.4 Avgränsningar 

En numerisk analys med finita element metoden utfördes med programvaran Temp/W som är en del av 
Geostudio. Tjälnedträngningen är i många fall ett tre-dimensionellt problem, dock skedde analyserna 
med Temp/W i två dimensioner.   

Simulering av tjälfronten skedde baserat på underlagsdata från Luleå älvdal. De olika köldmängderna 
baserades på befintliga temperaturmätningar utförda i orterna Luleå och Jokkmokk. 

I fallstudien studerades en generaliserad fyllningsdamm.  

Endast tätkärnan mot betongkonstruktionen kom att beaktas vad gäller tjälens inträngningsdjup. 
Beräkningarna baserades alltså på parametrar som materialet i tätkärnan är uppbyggd av. Eventuell 
frysning av filter och stödfyllning behandlades ej.  

 

1.5 Disposition 

Rapporten inleds med en litteraturstudie där fyllningsdammars uppbyggnad, dammsäkerhet, 
tjälningsprocessen samt jordmaterial och byggnadsmaterial diskuteras. Denna del innehåller även ett 
avsnitt där effekter och konsekvenser av frysning och tining samt numerisk modellering studeras. 
Därefter följer ett kapitel rörande metodik och modellering, vilket efterföljs av ett kapitel rörande 
resultat. Arbetet avslutas med diskussion, slutsatser samt rekommendationer för fortsatt arbete.  
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2 Litteraturstudie 

2.1  Inledning 

Litteraturstudien utfördes i syfte att ge en överblick vad gäller uppbyggnaden av dammanläggningen 
samt för att studera fenomen kopplade till frysningsprocessen.   

 

2.2 Översikt dammanläggning 

En damm anläggs i syfte att lagra vatten för elproduktion, bevattning, råvattenförsörjning eller som 
skydd mot översvämningar. I Sverige är det största användningsområdet elproduktion. Dammar indelas 
efter byggnadsmaterial i fyllningsdammar eller betongdammar. (Vattenfall, 1988). 

En dammanläggning i Sverige är ofta uppbyggd med fyllningsdammar, en betongdamm med intagsparti 
och utskovspart samt en kraftstation belägen ovan eller under marken. Ovanjordsstationer nyttjar 
vattnets nivåskillnad mellan uppströmssidan och nedströmssidan av dammen, medan 
underjordsstationer är belägna upp till 100 meter under markytan och därmed nyttjar denna fallhöjd. 
Vattnet leds i tunnlar eller rör ner till maskinstationen och turbinerna. (Vattenfall, 2006). Figur 2.1 
illustrerar översiktligt en dammanläggning. 

 

Figur 2.1 Översikt Kraftstation. (Vattenfalls bildarkiv, 2011). 
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Anläggningens betongdamm består ofta av en intagsdel och ett utskovsparti. Intaget är försett med 
grindar för att förhindra att flytgods och is tas in i kraftstationen samt luckor som reglerar mängden 
intaget vatten. Utskovsdammen består av skibord och pelare och är försedd med någon typ av lucka som 
kan regleras för att öka eller minska avbördningskapaciteten vid behov. Luckorna kan vara av typen 
segmentlucka, sektorlucka, valslucka eller planlucka.  Intaget till utskovspartiet kan ligga vid vattenytan 
eller på botten helt under vattnet. För att undvika fastfrysning av luckorna under vinterhalvåret 
installeras falsvärme och värmeplåtar som håller luckanordningarna varma. (Vattenfall, 2006). 

 

2.3 Dammtyper 

Vattenkraftsdammar byggs antingen av betong eller av naturligt material som jord och sten. Den 
vanligaste dammtypen i Sverige och internationellt sett är fyllningsdammar, vilka byggs upp av jord 
och/eller sten som packas för att erhålla tätande funktion. I en jordfyllningsdamm består stödfyllningen 
av sand och grus medan stödfyllningen i en stenfyllningsdamm består av sprängsten. (RiskNet/FOI, 
2002. Vattenfall, 1988).  

Vid byggnation av höga dammar som har för avsikt att dämma upp ett stort magasin kan betong vara ett 
lämpligt byggnadsmaterial. Betongens egentyngd och täthet gör det möjligt att uppföra en 
dammkonstruktion uppbyggd av endast ett material. Det finns tre olika grupper av betongdammar, 
dessa är gravitationsdammar, valvdammar samt vältpackade betongdammar. (RiskNet/FOI, 2002. 
Vattenfall, 1988).  

I kommande avsnitt beskrivs fyllningsdammens uppbyggnad närmare, detta eftersom 
problemformuleringen i examensarbetet tillämpas på denna typ av damm.  

 

2.3.1 Jordfyllningsdammar 

Jordfyllningsdammar kan vara uppbyggda på två olika sätt, som homogena jorddammar eller av olika 
zoner. (Rönnqvist, 2002).  

Homogena jorddammar är vanligast när det rör sig om låga dammar, det vill säga dammar som är lägre 
än 15 meter. Orsaken till att högre dammar inte byggs som homogena jorddammar är på grund av dess 
låga inre stabilitet som beror på att inhomogena zoner bildas i dammkroppen. Detta kan ske som följd 
av otillräcklig packning vilket bildar partier med olika egenskaper eller till följd av sprickbildning 
orsakad av rörelser eller sättningar i grunden. Genom att bygga upp dammen i zoner utifrån en smalare 
tätkärna får dammen högre stabilitet och kan därmed byggas högre och dämma större volymer med 
vatten. (Rönnqvist, 2002. Vattenfall, 1988). Figur 2.2 visar en jordfyllningsdamm som till största delen 
består av jord som håller dammen tät och stabil. Zon (1) består av lera vilken har en tätande funktion. 
Zon (2) består av sand och fungerar som dränering i syfte att öka stabiliteten genom att minska 
porvattentrycket. Zon (3) utgör stödfyllning av grus och zon (4) visar erosionsskyddet som utgörs av sten. 
För att ytterligare motverka lyftkraften på dammkroppen anläggs en dammtå av sten, zon (5). Nummer 
(6) i bilden visar den dräneringsbrunn som samlar upp läckagevatten. (Vattenfall, 1988). 
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Figur 2.2 Homogen jordfyllningsdamm. (Vattenfall, 1988) 

 

Figur 2.3 och 2.4 nedan visar två exempel på fyllningsdammar uppbyggda i zoner, den ena med centralt 
placerad tätkärna och den andra med lutande tätkärna.  

 

Figur 2.3 Zonerad jordfyllningsdamm med centralt placerad tätkärna. (Rönnqvist, 2002). 

 

 

Figur 2.4 Zonerad jordfyllningsdamm med lutande tätkärna. (Rönnqvist, 2002). 
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2.3.2 Stenfyllningsdammar 

En stenfyllningsdamm med jordkärna är uppbyggd på liknande sätt som en zonerad jordfyllningsdamm 
med avseende på tätkärna och filterzoner. Det som skiljer konstruktionerna åt är att stödfyllningen 
består av sprängsten istället för sand och grus. Stödfyllningen utgör större delen av dammkroppen. Då 
sprängsten har högre inre stabilitet än jordmassorna i en jordfyllningsdamm kan slänterna på en 
stenfyllningsdamm utföras med brantare lutning, vilket kräver mindre materialåtgång. Figur 2.5 nedan 
visar hur dammkroppen byggs upp där zon (1) illustrerar stenfyllningen, zon (2) visar tätkärnan av 
lågpermeabelt jordmaterial och zon (3-5) visar finfilter, mellanfilter respektive grovfilter. Zon (9) visar 
dammens erosionsskydd och zon (10) utgör släntskydd. För att öka stabiliteten har en dammtå av sten, 
zon (11) anlagts på nedströmssidan. I detta fall vilar dammkroppen på en betongplatta, zon (7), anlagd 
på injekterad bergrund, zon (6). Spillvatten samlas upp av en filterbrunn, zon (8). (Vattenfall, 1988). 

 

Figur 2.5 Zonerad stenfyllningsdamm. (Vattenfall, 1988) 

 

På platser där lämplig tätjord saknas inom rimligt avstånd kan stenfyllningsdammar med fronttätning av 
armerad betong eller asfaltbetong vara en lämplig konstruktionsform av dammen. Dammen byggs upp 
av ett betongdäck mot magasinet med ett övergångslager från betongen mot stenfyllningen som utgör 
dammkroppen. Vid foten av dammens uppströmssida injekteras berggrunden och en tätklack anläggs i 
anslutning till berggrunden och betongdäcket för att förhindra läckage genom dammen. Figur 2.6 nedan 
visar hur dammkroppen byggs upp, zon (1) i figuren gestaltar betongdäcket på uppströmssidan. 
(Vattenfall, 1988). 

 

Figur 2.6 Stenfyllningsdamm med betongdäck. (Vattenfall, 1988). 

 

Denna typ av konstruktion möjliggör att brantare slänter anläggs då konstruktionen får högre 
totalstabilitet. Dammtypen kräver även mindre mängd fyllningsmassor i jämförelse med konventionella 
fyllningsdammar. På grund av den korta läckagevägen vid dammtån är denna konstruktion lämplig om 
anläggning kan ske på tät, bärkraftig undergrund, exempelvis på hållfast berg. En nackdel med 
fyllningsdammar med betongdäck är dock att sprickbildning orsakad av sättningar alternativt rörelser i 
fyllningen kan förekomma. (Vattenfall, 1988). 



 
Litteraturstudie 

 
 

 

 

Luleå Tekniska Universitet, Avdelningen för Geoteknik 7 

2.3.3 Uppbyggnad fyllningsdammar 

För att upprätthålla kraven på dammsäkerhet och stabilitet är det viktigt att materialen uppfyller kraven 
med avseende på fraktion, samt att utläggning och handhavande sker på korrekt sätt. Fyllningsdammar 
med tätkärna av jord byggs upp av olika zoner. Nedan följer en beskrivning av dessa.  

 

Tätkärna 

Tätkärnans syfte är att begränsa vattenströmningen genom dammen. I svenska fyllningsdammar är 
tätkärnan oftast uppbyggd av packad finkornig morän, men kärnan kan även utgöras av en vertikal 
betongvägg eller en träspont omgiven av stampad lera eller morän. (RIDAS, 2008). 

Den tätande delen av dammen utformas antingen som en vertikal eller som en brant lutande kärna. 
Med lutande kärna blir tryckfördelningen under nedströmsdelen av dammen jämnare och stabiliteten 
ökar då glidsäkerheten på nedströmssidan vid full dämning blir högre jämfört med en vertikal kärna. 
Dock kan den hydrauliska gradienten bli stor vid kontaktytan mellan tätkärnans nedströmsända och 
berggrunden, därför är det lämpligt att luta nedströmssidan av tätkärnan åt nedströmshållet nära 
grunden.  (Vattenfall, 1988). 

En nackdel med vertikal kärna är att större spänningsomlagringar genom ändrat tryck uppkommer 
nedströms om kärnan när dämningen påförs, vilket kan leda till sprickbildning. Vid tunn, centralt 
placerad tätkärna kan det effektiva jordtrycket minska så pass mycket att hydraulisk uppspräckning kan 
förekomma. Risk för hydraulisk uppspräckning föreligger när minsta totala huvudspänningen före 
dämningen är mindre än vattentrycket efter dämningen, alltså när vattentrycket överskrider jordtrycket. 
(Vattenfall, 1988). 

Genom att anlägga en smalare tätkärna med bredden mellan en tredjedel och hälften av vattendjupet 
uppnås förbättrad stabilitet gentemot en bredare tätkärna. Med en sådan utformning av kärnan tillåts 
brantare släntlutning. En bred kärna är att föredra vid byggande på sprickig eller uppkrossad berggrund 
samt vid byggande i en trång dal med branta sidor. Om uppbyggnaden av kärnan sker med morän med 
låg permeabilitet och hög vattenkvot är en smalare kärna att föredra, eftersom risk för 
packningssvårigheter samt höga portryck finns. (Vattenfall, 1988). 

För att bästa resultat ska uppnås vid anläggande av tätkärna av morän bör denna vara av typen siltig 
sandig morän, blockfattig och med måttligt stenhalt. En tätkärna uppbyggd av dessa material uppfyller 
kraven på täthet samtidigt som sandinnehållet gör den mindre fuktkänslig, alltså lättare att bearbeta. Silt 
behövs för att uppfylla kravet på täthet men i en mängd så att tjälfarligheten inte är allt för betydande. 
Permeabiliteten ska ligga mellan 3*10-7 och 3*10-9 m/s och vattenkvoten i fält ska ligga omkring den 
optimala vid tung laboratoriestampning. (Vattenfall, 1988). 

En fördel med jordfyllningsdammar gentemot stenfyllningsdammar är dess mjuka karaktär, som gör att 
dammen kan läka sig själv i det fall sprickor uppkommer vid exempelvis sättningar eller inre erosion. En 
nackdel är dock materialets känslighet för skjuvning. I en dammkropp uppkommer skjuvkrafter till följd 
av den stora egentyngden samt vattentrycket från magasinet. För att säkerställa stabiliteten måste 
dammen byggas med relativt flacka slänter. (Vattenfall, 1988). 
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Filter 

Läckagevatten kommer alltid att strömma genom dammen och undergrunden och därför installeras 
filter, övergångslager och dränageanordningar för att på ett säkert sätt leda läckagevattnet genom 
dammen. Filtret i en fyllningsdamm har till uppgift att skydda dammen från exempelvis inre erosion. 
Nedströmsfiltrets funktion är att dränera samt förhindra urspolning av tätkärnan. Uppströmsfiltret ska 
förhindra urspolning åt uppströmssidan vid varierande vattenstånd i magasinet. Om läckage genom 
tätkärnan inträffar ska uppströmsfiltret begränsa läckageflödet samt plugga igen strömningskanalerna i 
tätkärnan och därmed förhindra att erosionen fortlöper. Detta innebär att dammen kan självläka vid 
uppkomst av sättningar eller inre erosion. Utöver detta ska uppströmsfiltret skydda mot urspolning vid 
vågerosion, skydda mot tjälnedträngning och flytning i tätjorden vid upptining samt bilda en 
övergångszon mot tätjordens erosionskänsliga kontaktyta. Filterzonen bör byggas upp av ett finfilter mot 
tätkärnan och ett grovfilter samt ett övergångslager mot stenfyllningen. (RIDAS, 2008). 

För att sökta egenskaper ska uppnås måste filtermaterialet vara kohesionsfritt, vanliga filtermaterial är 
sand, grus, sprängsten eller krossmaterial. I en fyllningsdamm avgränsar filtret material med mycket olika 
egenskaper, därför måste filterreglerna uppfyllas med avseende på bägge materialen. (RIDAS, 2008). 

Filtermaterialet ska ha avsevärt mycket högre permeabilitet än basmaterialet för att verka dränerande.  
Det ska ha tillräckligt små porer för att förhindra urspolning av finpartiklar i basmaterial samt ha 
begränsad stenstorlek för att inte separera under utläggningen. Vid tillämpning av filterreglerna används 
totalsiktskurvor för filtermaterialet. (RIDAS, 2008). 

I ett filter med bra filterverkan samverkar kornen i kornskelettet på ett sätt så att kornen låser fast 
varandra till ett stabilt kornskelett. Detta förhindrar transport av finkornigt material genom 
dammkroppen. Figur 2.7 nedan visar hur ett bra filtermaterial ska vara uppbyggt, mångraderat med 
linjär kornfördelningskurva. Figur 2.8 visar hur materialet inte bör byggas upp, med språng och flackt 
hängande kurva. (Rönnqvist, 2002). 

 

Figur 2.7 Månggraderat filtermaterial med linjär kornfördelningskurva. (Rönnqvist, 2002). 

 

Figur 2.8 Filtermaterial med olämplig gradering och flack hängande kornfördelningskurva. 
(Rönnqvist, 2002). 
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Utöver dessa krav ställs krav på beständighet för de olika materialen. Materialen ska provas på 
laboratorium och resultaten ska visa på beständiga partiklar som inte förändras av schaktnings-, 
bearbetnings-, utläggnings- och packningsmetoder. De ska även motstå vittring och erosion under lång 
tid. (RIDAS, 2008). 

Vid byggnation av dammen bör noggrann kvalitetskontroll utföras. Viktiga detaljer under byggnationen 
är exempelvis att åstadkomma god packningsgrad och att utläggning sker på sådant sätt att 
stenseparation förhindras samt att förorening av filter och dränage undviks. (RIDAS, 2008). 

 

Stödfyllning 

Dammkroppens stödfyllning utgörs av antingen grovkornig friktionsjord eller sprängsten. 
Stödfyllningens viktigaste uppgift är att överföra och fördela jord- och vattenlaster till undergrunden. För 
att dammen ska motsvara funktionskraven måste filterkraven på kornstorleksfördelning uppfyllas mot 
både filtret och erosionsskyddet. (Vattenfall 1988). 

Stabiliteten hos dammkroppen beror till stor del av stödfyllningens hållfasthet och släntlutning. 
Stödfyllningen ska även ha tillräcklig erosionsstabilitet för att tåla genomströmning och utläckage av det 
vattenflöde som kan uppkomma under dammens livslängd. Genom att anlägga dränageanordningar kan 
stabiliteten höjas då dränageanordningarna reglerar vattenflödet genom dammen och motverkar att 
höga portryck uppstår som följd av läckage genom dammen, hastig avsänkning av magasinet eller i 
samband med läckage till följd av skador på tätkärna eller grundläggning. (RIDAS, 2008). 

 

Erosionsskydd 

För att skydda dammens slänter från vågor och isbildning anläggs ett ordnat erosionsskydd. Att lägga ett 
ordnat erosionskydd innebär att block först tippas på plats för att sedan justeras in på slänten enligt 
bestämd släntlutning i ett mer eller mindre ordnat förband. Genom att anlägga stenblock med 
längdaxeln vinkelrätt mot släntytan blir släntskyddet mer motståndskraftigt och utgör ett bra skydd mot 
uppkomst av skador. Blocken som används för erosionskyddet ska vara av god kvalité samt vittrings- och 
frostbeständigt, några exempel på bergarter med lämpliga egenskaper är granit, gnejs och diorit.  

Vindhastighet, stryklängd, vindens varaktighet och magasinets djupförhållanden är viktiga parametrar då 
vågornas storlek ska bestämmas, vilka är dimensionerande för erosionsskyddet. (RIDAS, 2008). 

Till följd av tjällyftning kan skador på erosionsskyddet uppstå då stenblocket lyfts upp och flyttas från 
sitt ursprungsläge. Erosionsskyddet kan även skadas till följd av mekanisk nedpressning och böjande 
moment på stenarna på grund av att istäcket på vattenytan rör sig nedåt vid avsänkning av magasinet. 
Dessa två fenomen i kombination kan bidra till instabilitet i erosionsskyddet som tillsammans med 
vattenvågor kan leda till urspolning av finmaterial. Erosion uppkommer i mer eller mindre omfattande 
grad. (Viklander, 1995). Figur 2.9 visar ett ordnat erosionsskydd. 
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Figur 2.9 Ordnat erosionsskydd. (Vattenfalls bildarkiv). 

 

Dammkrön och fribord 

Dammkrönets bredd anpassas i förhållande till dammkroppens övriga zoner, där utgångspunkt kan vara 
släntlutningen i kombination med bredd av tätkärna, filter och övergångszoner i nivå med tätkärnans 
överkant. Bredden ska även vara anpassad till de krav som finns gällande fribord och tjälskydd. För 
dammar lägre än 30 meter rekommenderas en bredd av fem meter på dammkrönet. Vad gäller dammar 
högre än 30 meter rekommenderas en meters ökning av bredden på krönet för varje ökning av 
dammhöjden med 30 meter.  

För att tätkärnan ska skyddas från tjälnedträngning utformas krönet anpassat mot detta. Tjäldjupet kan 
beräknas med ekvation (2.1) vilken gäller för beräkning av tjäldjup med ett snöfritt dammkrön. (RIDAS, 
2008).     

� � � · √�      (2.1) 

där 

Z är tjäldjupet     [cm] 

k är materialkoefficient    [-] 

F är maximal köldmängd i negativa timgrader   [h K]. 

I de fall där dammkrönet består av sprängsten eller annat grovt material kan en särskild utredning vara 
av vikt. Detta eftersom tjälnedträngningen i grövre material kan bli större. (RIDAS, 2008). 

Dammens fribord utgörs av avståndet mellan dämningsgränsen, det vill säga den högsta vattennivån som 
är tillåten i magasinet, och dammkrönet. Fribordet dimensioneras med hänsyn till våguppspolning samt 
vattenytans snedställning. I vissa fall tas även överdämning i samband med dimensionerande flöde med i 
beräkningarna. (RIDAS, 2008). Figur 2.10 illustrerar dammkrönet och fribordet på en fyllningsdamm. 
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Figur 2.10 Dammkrön och fribord. (Sipola, 2011). 

 

2.3.4 Övervakning 

För att kunna vidta åtgärder i syfte att förhindra att allvarliga problem uppkommer gällande dammens 
funktion, så utrustas dammen med instrument för mätning. Målet är att mätningar av diverse 
parametrar ska ge information om dammens tillstånd. Beroende på dammens konsekvensklassificering 
och grundläggning är basinstrumenteringen olika utformad, där mätningar sker med olika intervall 
beroende av konsekvensklass. (RIDAS, 2008).  

Vad gäller mätmetoder relaterade till tjälning så finns i dagsläget inga krav på mätutrustning. Mätning av 
tjäle är svårt då utbredningen sker på ett obestämt område.  

 

Läckageövervakning  

Läckageövervakning kan ske med hjälp av mätöverfall. Beroende på dammens konsekvensklassificering 
sker automatiska eller manuella mätningar. Vid onaturligt högt läckage kan automatisk larmning till 
kraftstation och driftcentral ske. I de fall då fyllningsdammen är grundlagd på ett mäktigt jordlager av 
genomsläpplig jord eller då en nedströmsvattenyta anligger mot dammtån nedströms dammen, är det 
inte alltid möjligt att utföra läckagemätningar. Istället kan mätningar av grundvattentrycket i filterzonen 
nedströms dammen utföras för att få kontroll på läckaget. För att få information angående läget för 
eventuella läckage kan temperaturmätningar på olika nivåer i vattenståndsrör utföras.  

Förändringar med avseende på mängden läckagevatten samt färgändring, turbiditet med mera är viktigt 
att uppmärksamma, okulär besiktning bör därför även ingå i kontrollprogrammet även om mätvärdena 
uppdateras automatiskt. (RIDAS, 2008). 

 

Mätning av sidorörelser och sättning  

Horisontalrörelser och vertikala rörelser mäts oftast med geodetiska metoder, utgående från fasta 
punkter.  Mätdubbarna består av metalldubbar eller mätstänger försedda med körnslag och placeras i 
fasta block eller i betongplintar i tätkärnans överkant, dock med placering så att de inte påverkas av 
dämningen. (RIDAS, 2008). 

 

 

 

Fribord 

Magasin 

Dammkrön 
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Mätning av vattenstånd och portryck  

Instrumentering för mätning av vattenstånd och portryck kan innefatta mätning av portryck i tätkärnan, 
vattenstånd i stödfyllning samt mätning av vattenstånd och portryck i undergrunden. Mätning av 
portryck är mest vanligt vid nybyggnation av dammar, med hänsyn till risken för skador bör inte 
borrning i tätkärnan för installation av mätutrustning utföras vid normala fall. För mätning av 
grundvatten används vattenståndsrör eller portrycksgivare. Manuella mätningar i vattenståndsrör utförs 
med olika typer av lod som exempelvis klucklod eller elektrisk dubbelledare. (RIDAS, 2008). 

 

2.4 Dammsäkerhet 

Dammar klassificeras utifrån de konsekvenser som kan bli följden efter ett dammbrott.  För att 
dammsäkerhetsarbetet i Sverige ska kunna bedrivas på ett enhetligt sätt har riktlinjer för dammsäkerhet 
framtagits. Dessa benämns RIDAS, Kraftföretagens riktlinjer för dammsäkerhet. Arbetet med 
dammsäkerhet bedrivs i avseende att öka dammens motståndskraft mot kraftiga flöden samt att förbättra 
och utveckla rutiner kring drift och underhåll av anläggningen. (RIDAS, 2008) 

 

2.4.1 Inledning  

Dammanläggningar indelas i olika konsekvensklasser beroende på konsekvenserna av dammbrott vad 
gäller sannolikheten för förlust av människoliv eller allvarlig personskada, samt för sannolikheten för 
skador på miljö, samhällsanläggningar eller andra ekonomiska värden. Den högsta konsekvensklassen är 
1A, det vill säga hög sannolikhet för förlust av många människoliv och hög sannolikhet för mycket 
allvarliga skador på viktiga samhällsanläggningar eller mycket stor ekonomisk skadegörelse. 
Konsekvensklass 1B tillämpas då det råder sannolikhet för förlust av människoliv eller för allvarlig 
personskada samt hög sannolikhet för stor ekonomisk skadegörelse. Konsekvensklass 2 tillämpas då 
sannolikheten för förlust av människoliv eller för allvarlig personskada är försumbar, samt risk föreligger 
för ekonomisk skadegörelse eller beaktansvärd skada på samhällsanläggningar. Med skador på 
samhällsanläggningar avses exempelvis avbrott i anläggningar berörande vattenförsörjning, 
energiförsörjning, avloppssystem och kommunikationssystem som telefon, radio och tv. (RIDAS, 2008). 

 

2.4.2 Nedbrytningsprocesser – orsaker till dammbrott 

Den vanligaste orsaken till dammbrott vad gäller fyllningsdammar är överströmning och brott på 
exempelvis utskov. Därefter följer inre erosion med efterföljande ökat läckage genom dammkroppen. 
Flest andel dammbrott beroende av inre erosion uppkommer i samband med den första dämningen. 
(RiskNet/FOI, 2011). 

 

Yttre erosion 

Erosion är det fenomen som uppkommer vid förflyttning och omlagring av jord till följd av påverkan 
från yttre omgivande krafter. Erosion till följd av påverkan av is och strömmande vatten är vanligt 
gällande fyllningsdammar. Till yttre erosion räknas överströmning, vågerosion, erosion av islast och 
erosion av nederbörd och tjällyftning. För att skydda dammen från vågerosion anläggs erosionsskydd av 
sten på dammens uppströmssida. Islaster kan dock försvaga erosionsskyddet i samband med kallt klimat 
och stora regleringsamplituder. Överströmning till följd av överdämning kan även orsaka 
erosionsrelaterade problem. Då dammkroppens erosionskydd och stenfyllning består av grovt graderade 
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stenmaterial, vilka inte betraktas som tjälfarliga, bör inte tjälrelaterade problem uppstå. Om tjäle trots 
allt tränger ner i filtret eller tätkärnan inträffar tjällyftning vilket kommer att påverka dammkroppen. 
(Rönnqvist, 2002). 

 

Inre erosion 

Inre erosion är ett begrepp som innefattar oönskad materialtransport genom dammkroppen. Tecken på 
inre erosion kan vara sättningar eller sjunkgropar i dammens slänter och krön men även ett ökat 
koncentrerat läckage tyder på att inre erosion pågår i dammkroppen. Frysning av jord kan exempelvis 
leda till förändrade materialegenskaper så som ökad permeabilitet, omlagring och sprickbildning. Detta 
kan i sin tur leda till att inre erosion påbörjas. Tre fenomen som initierar eller bidrar till utveckling av 
inre erosion är piping, suffosion och hydraulisk uppspräckning.  

Piping initieras i samband med något slags koncentrerat läckage. Processen startar enligt Rönnqvist 
(2002) vid genomströmmande vattens utlopp på dammens nedströms sida eller i kontaktytan mellan 
lager av stor skillnad i korngradering. Bakåtskridande erosion uppkommer och skapar en pipingtunnel 
och vid inflöde av vatten börjar finmaterial sköljas ur. Detta kan leda till att stora koncentrerade läckage 
förekommer genom dammkroppen vilket kan orsaka kollaps med dammbrott som följd.  

Om jordmaterialet i dammkroppen har ett instabilt kornskelett kan suffosion uppkomma. Finare och 
grövre material samverkar inte för att göra strukturen stabil, vilket leder till att finmaterial urspolas.  

Ytterligare ett fenomen som kan utlösa inre erosion är hydraulisk uppspräckning, vilket inträffar då 
vattentrycket i en spricka blir större än omgivande jordtryck. Detta leder till att läckagevägar initieras i 
dammkroppen. Risken för hydraulisk uppspräckning är störst i lösa lager eller i partier där ojämna 
sättningar förekommer. (Rönnqvist, 2002). Frysning och tining kan vara utlösande faktorer till att 
hydraulisk uppspräckning uppkommer. Detta då sprickor eller sprickplan sannolikt uppkommer vid 
upprepade frysnings- och tiningscykler. (Viklander, 1995).  

 

Övriga orsaker 

Instabilitet av slänter med risk för uppkomst av glidytor kan även orsaka dammbrott. Vad gäller 
släntstabiliteten för fyllningsdammar så beror stabiliteten av dammkonstruktionens utformning och 
beskaffenhet. En negativ inverkan på dammens totalstabilitet är hastig avsänkning av vattennivån i 
magasinet, dessa avsänkningar kan speciellt medföra problem med slänterna på uppströmssidan.  

Om grundvattnet inte hinner dräneras bort i samma utsträckning som vattenavsänkningen kan problem 
relaterade till högt porvattentryck uppkomma då porvattentrycket inte sänks i samma takt som 
avsänkningen. Till följd av detta ökar risken för att skredbrott ska uppkomma längs olika glidytor.           
(Rönnqvist, 2002).  

Vid frysning i dammens slänter och krön kan stabilitetsproblem uppstå under tiningsprocessen då 
jorden blir helt vattenmättad i kombination med nederbörd eller smältande snö. Om det dessutom 
förekommer läckage parallellt med slänten eller skjuvdeformationer kan glidning uppkomma. (Bartsch, 
Konrad, Vuola, 2007). 
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2.5 Tjälningsprocessen 

 

2.5.1 Allmänna principer 

Frusen jord består av fyra komponenter

Tjälningsprocessen kräver tre grundläggande förutsättningar. Dessa är att jorden måste vara tjälfarlig, 
tillgång av vatten samt temperaturen måste vara tillräckligt
samband med tjällyftning och tjällossnin
relaterade till tjälning är det viktigt att kunna förutse nollisotermens läge i marken.
under noll grader Celsius skapar en temperaturskillnad per längdenhet vilken orsakar ett värmeflöde 
från markytan. Detta kallas för en termisk gradient. Allt eftersom nollisotermen tränger djupare ner i 
marken förändras temperaturgradienten i den frusna jorden.
termiska gradienten varierar beroende på läget i jorden. Punkten där noll grader Celsius infinner sig 
utgör tjälgränsen i jorden. Under denna gräns är temperaturen positiv. 

Figur 2.11 Den termiska gradientens variat

 

Temperaturen i jorden påverkar energitillståndet hos 
jorden minskar vid lägre temperatur och till följd av denna minskning, minskar även energinivån i det 
ofrusna vattnet. Detta skapar en temperatur och energiskillnad i förhållande till situationen vid 
tjälfrontens läge, där temperaturen är högre och även energinivån. Till följd av denna differens kommer 
vattentransporten i jorden att ske från tjälfronten, den varma delen av jorden, till den aktiva islinsen, det 
vill säga den kalla delen av jorden. (Knutsson, 1999)

Då vatten fryser sker en volymökning på cirka nio procent
i sig beror till största del på vatteninnehållet och därmed mängden porer. 
undertryck i den frusna delen av jorden. 
porer till de växande islinserna där vattnet övergår till is. (Johansson, Knu
Andersland och Ladanyi kallas den del av jorden där vattentransporten sker för ”frozen fringe”, denna 
del består delvis av jord och delvis av is.  
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komponenter, vilka är fasta partiklar, is, ofruset vatten och gas. 

Tjälningsprocessen kräver tre grundläggande förutsättningar. Dessa är att jorden måste vara tjälfarlig, 
tillgång av vatten samt temperaturen måste vara tillräckligt låg. Tjälningsprocessen omfattar problem i 
samband med tjällyftning och tjällossning. (Andersland, Ladaniy, 2004) För att undvika problem 
relaterade till tjälning är det viktigt att kunna förutse nollisotermens läge i marken.

skapar en temperaturskillnad per längdenhet vilken orsakar ett värmeflöde 
från markytan. Detta kallas för en termisk gradient. Allt eftersom nollisotermen tränger djupare ner i 

gradienten i den frusna jorden. (Berglund, 2009). Figur 
termiska gradienten varierar beroende på läget i jorden. Punkten där noll grader Celsius infinner sig 
utgör tjälgränsen i jorden. Under denna gräns är temperaturen positiv.  

 

gradientens variation i jorden, efter Edeskär (2010). 

Temperaturen i jorden påverkar energitillståndet hos det ofrusna vattnet då andelen fruset vatten i 
jorden minskar vid lägre temperatur och till följd av denna minskning, minskar även energinivån i det 
ofrusna vattnet. Detta skapar en temperatur och energiskillnad i förhållande till situationen vid 

uren är högre och även energinivån. Till följd av denna differens kommer 
vattentransporten i jorden att ske från tjälfronten, den varma delen av jorden, till den aktiva islinsen, det 
vill säga den kalla delen av jorden. (Knutsson, 1999). 

ker en volymökning på cirka nio procent när vattnet övergå till is. 
i sig beror till största del på vatteninnehållet och därmed mängden porer. I finkornig jord uppstår ett 
undertryck i den frusna delen av jorden. Undertrycket medför att vatten transporteras från jordens 
porer till de växande islinserna där vattnet övergår till is. (Johansson, Knu

Ladanyi kallas den del av jorden där vattentransporten sker för ”frozen fringe”, denna 
jord och delvis av is.   
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Jordens skelett i utkanten av den aktiva islinsen, det vill säga området för ”frozen fringe”, expanderar då 
trycket på isen ökar och när trycket är tillräckligt stort sker en separation av jordskelettet och en ny islins 
formas. Detta ger upphov till en jordprofil med insprängda lager av is, vilket är karaktäristiskt för 
tjällyftande jord. (Knutsson, 1999). Figur 2.12 visar en schematisk figur över de olika delarna i processen 
vid frysning. Figuren innehåller även en temperaturprofil som visar hur den termiska gradienten varierar 
beroende på temperaturen i jorden.   

 

Figur 2.12 Temperaturprofil och markprofil, efter Andersland och Ladanyi (2004). 

 

Vid upptining av jorden omvandlas isen till flytande vatten. Då frysningsprocessen ansamlat mer vatten i 
form av is än vad som egentligen ryms i jordens porsystem, förekommer ett överskott av vatten som inte 
kan återvända till porerna. Överskottsvattnet måste därför dräneras bort i samma takt som nytt vatten 
bildas av den smältande isen, detta för att balans ska råda med avseende på vatteninnehåll i jorden. Om 
vattnet inte dräneras bort kommer överskottet av vatten medföra att kontakten mellan varje individuell 
jordpartikel minskar. Därmed minskar jordens effektivtryck, vilket medför sänkt hållfasthet. (Johansson, 
Knutsson, 2005). 

Det vatten som inte får plats i porsystemet kommer med tiden att dräneras ur jorden, därmed kommer 
även hållfastheten och bärigheten att öka. Jorden genomgår alltså en volymökning vid frysning och en 
volymminskning i samband med upptiningsfasen. Beroende på vilken typ av jordmaterial som utsätts för 
frysning och tining, kommer jorden att påverkas på olika sätt. Mer ingående beskrivningar av detta följer 
i avsnitt 2.9. (Knutsson, Viklander, 2000). 

Många jordar återgår med tiden till dess ursprungliga volym. Detta gäller dock inte för lösa jordar som 
exempelvis leror. För lösa jordar blir volymen avsevärt mycket mindre efter processen med frysning och 
upptining. (Knutsson, Viklander, 2000). 
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2.5.2 Mekanismer för värmetransport i jord 

Det finns olika transportmekanismer för värme i fuktig jord. Dessa är värmeledning i fasta partiklar, 
vatten och luft, strålning mellan partiklar, ångdiffusion och konvektion. (Knutsson, 1999). Nedan följer 
en kort beskrivning av de olika mekanismerna. 

 

Värmeledning 

Värmeledning sker genom fasta partiklar, vatten och luft. Värmeledningen varierar beroende på 
temperaturskillnad och materialets värmeledningsförmåga. Då en jord innehåller en mängd olika 
mineral, varierar jordens förmåga att leda värme beroende på andel av olika mineral och därmed 
materialens förmåga att leda värme. Kvarts är det mineral som leder värme bäst, mineralets 
värmeledningsförmåga är avsevärt mycket högre än vad värmeledningsförmågan för exempelvis kalk är. 
(Andersland, Ladaniy, 2004).  

Figur 2.13 nedan visar hur värme leds från en yta med högre temperatur till en yta med lägre 
temperatur.  

 

Figur 2.13 Schematisk bild över värmeflöde. (Andersland, Ladaniy, 2004) 

 

De fasta partiklarna i jorden, det vill säga kornen, är goda värmeledare. Värmeledningsförmågan i en 
jord med liten porositet har hög värmeledningsförmåga då kornen ligger tätt packade. Vid en ökad 
vattenhalt ökar värmeledningsförmågan då vattnet ersätter luft, som har sämre värmeledningsförmåga. 
Värmeledningsförmågan beror, förutom vattenhalten och porositeten, även av jordens 
mineralsammansättning, där kvartsinnehållet är av stor betydelse. Figur 2.14 visar sambandet mellan 
värmeledningsförmåga och kvartshalt. 
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Figur 2.14 Samband mellan värmeledningsförmåga och kvartshalt för kristallina bergarter. 
(Sundberg, 1991). 

 

Beroende på vatteninnehållet kan därför grovkorniga jordar vara goda värmeledare även om de har hög 
porositet, en fuktig grovkornig jord leder värme bättre än en torr. Jordens värmeledningsförmåga 
beskrivs av värmeledningstalet λ [W/(m, k)]. (Fallsvik m.fl., 2001). 

 

Strålning 

Strålning definieras som värmeöverföring i form av elektromagnetiska vågor där solstrålning är ett 
exempel. (Fallsvik, 2001).  

Enligt Burström (2007) avger och mottar alla kroppar hela tiden strålning. Den angivna strålningens 
intensitet är proportionell mot den termodynamiska temperaturen T4. Den mängd strålning som mottas 
av en kropp distribueras på olika sätt, en del absorberas som värme, en andel reflekteras och en andel 
transmitteras.  

Då strålning har relativt liten inverkan på tjälningsprocessen beskrivs inte denna mekanism för 
värmetransport närmare. 

 

Konvektion 

Konvektion som värmetransportmekanism innebär att ett strömmande medium transporterar värme 
mellan nivåer med olika temperaturer. Medium för transport kan vara luft men även värmetransport 
med hjälp av vatten är en typ av konvektion. Konvektion har två olika uppkomstsätt, naturlig 
konvektion och påtvingad konvektion. (Burström, 2007).  

I porösa jordmaterial uppkommer konvektion på grund av att vatten och luft eller andra gaser till följd 
av temperaturskillnader sätts i rörelse genom sammanbundna porsystem. Konvektion kan även uppstå 
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till följd av transport av termisk energi i samband med att en jord tinar eller i samband med 
grundvattenflöde. (Andersland, Anderson, 1978).  

 

2.5.3 Termiska parametrar  

För att kunna beräkna läget på tjälfronten krävs kännedom om jordmaterialets termiska parametrar. Till 
dessa hör 

- Jordens specifika värme 
- Jordens värmeledningstal 
- Isens latenta värme 
- Vattnets latenta värme. 

Värmeutbytet i en jord påverkas av temperatur, permeabilitet, porositet, närvaron av vatten samt vattnets 
fas. (Knutsson, 1999). 

 

Specifik värme och värmekapacitet 

Jordens specifika värme definieras som den värmemängd som behövs för att höja temperaturen med en 
grad hos ett kilo av ämnet. I vissa fall är det mer lämpligt att använda värmekapaciteten vid geotekniska 
beräkningar. Värmekapacitet är den mängd värme som åtgår för att höja temperaturen med en grad hos 
en given volym, vanligen en kubikmeter. Värmekapaciteten betecknas Cuf för ett fuktigt ofruset 
jordmaterial och sambandet för beräkning av värmekapaciteten beskrivs av ekvation (2.2). För ett fruset 
jordmaterial betecknas värmekapaciteten Cf , vilket kan beskrivas med ekvation (2.3). 

��	 � 
� · ��� � � · ��   
  (2.2) 

�	 � 
� · ��� � � · ���
     (2.3)

 

där 

ρd är torrdensiteten    [t/m3] 

w är vattenkvoten    [-] 

cms är den fasta fasens specifika värme   [kJ/kg, K] 

cw är vattnets specifika värme    [kJ/kg, K] 

cis är isens specifika värme    [kJ/kg, K]. 

 

Värmeledningstal 

Värmeledningstalet för ett material används för att beskriva hur värme transporteras. Parametern 
varierar beroende av temperaturnivå, fuktkvot och lagringstäthet. (Knutsson, 1999). Värmeledningstalet 
λ beräknas enligt ekvation (2.4).  

� � ��� � ��� · �� � ��     (2.4) 
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där  

λm är den vattenmättade jordens värmeledningstal  [W/m, K] 

λt är den torra jordens värmeledningstal   [W/m, K] 

Ke konstant som beror av den aktuella vattenmättnadsgraden i jorden [-]. 

 

Vad gäller ofrusen jord så betecknas ���  enligt ekvation (2.5). För frusen jord kan ���  betecknas enligt 
ekvation (2.6). Detta uttryck gäller dock bara om mängden ofruset vatten i jorden är så liten att den kan 
försummas. 

��� � ��� · �����     (2.5) 

��� � ��� · �����     (2.6) 

där 

n står för porositeten    [-] 

λp
 står för de fasta partiklarnas värmeledningstal  

 [W/m, K] 

λw
 står för vattnets värmeledningstal   [W/m, K] 

λis står för isens värmeledningstal   
 [W/m, K]. 

 

Det är även möjligt att ta hänsyn till andelen ofruset vatten i jorden. I detta fall beräknas 
värmeledningstalet med ekvation (2.7). 

���� � ������� · �������� · �����     (2.7) 

där 

λsat  är värmeledningsförmåga jord (korn)   [W/m, K] 

λw  är värmeledningsförmåga vatten   [W/m, K] 

λis  är värmeledningsförmåga is    [W/m, K] 

wu är andel ofruset vatten och    [-] 

n är porositet.     [-]. 

 

Vid modelleringen användes dock inte sambandet enligt ekvation (2.7), utan värmeledningstalet för 
frusen respektive ofrusen jord beräknades med ekvation (2.5) och (2.6). 
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Den torra jordens värmeledningstal beror av jordens torrdensitet. Värmeledningstalet för torrt, naturligt 
jordmaterial beräknas enligt ekvation (2.8). (Andersland, Ladanyi, 2004)  

��!"" � # $,�&'·()
*,'��$,+,'·()�-     (2.8) 

 

För torrt, krossat material beräknas värmeledningstalet enligt ekvation (2.9). (Andersland, Ladanyi, 
2004) 

��!"" � 0,034 · 12��*,��3     (2.9) 

 

Beroende på jordens vattenmättnadsgrad kommer värmeledningstalet att variera mellan det värde som 
gäller för helt torr jord och det värde som gäller för helt vattenmättad jord. Till följd av detta antar 
faktorn Ke värdet noll då jorden är helt torr och värdet ett när jorden är helt vattenmättad. Om jorden 
är ofrusen beräknas Ke enligt nedanstående ekvation (2.10) och (2.11); 

�� � 456 8" � 1,0 för jord med fraktioner mindre än sand  (2.10) 

�� � 0,7 · 456 8" � 1,0 för jord med fraktioner större än sand  (2.11) 

där 

Sr  står för vattenmättnadsgraden   [-]. 

 

Vid omständigheter där jorden är frusen antas Ke vara den samma som Sr. (Knutsson, 1999) 

 

Latent värme 

Latent värme kallas ibland för isbildningsvärme och utgör den värmemängd som frigörs när jord fryser. 
Denna värme är den värme som utvinns under fasomvandlingen från nollgradigt vatten till nollgradig is 
eller från nollgradig is till nollgradigt vatten. (Andersland, Ladaniy, 2004). 

Eftersom värmen avges utan ändring av temperatur kallas denna typ av värmeöverföring för latent 
värme. Den värme som frigörs eller åtgår vid fasomvandlingen är relativt stor, därför är den latenta 
värmen av stor betydelse i tjältekniska sammanhang. Enligt Knutsson (1999) är det borttransporten av 
detta frigjorda latenta värme som ensamt reglerar tjäldjupet i en jord. Till följd av detta blir tjäldjupet 
mindre i en jord med stort vatteninnehåll än i en jord med mindre vatteninnehåll. Det effektiva latenta 
värmet 'L  beräknas med nedanstående samband (2.12); 

;< � ; · � · 
�      (2.12)
 

där  

L är det latenta värmet i rent vatten   [kJ/kg]. 

 



 
Litteraturstudie 

 
 

 

 

Luleå Tekniska Universitet, Avdelningen för Geoteknik 21 

2.5.4 Klimatbelastning 

Långvarig barmark med lufttemperatur under noll grader är avgörande vad gäller tjälsynpunkt. Detta 
eftersom temperaturerna i underliggande jordlager stabiliseras till cirka noll grader då markytan täcks av 
ett bestående snötäcke. (Knutsson, 1985). Även vindhastighet, solstrålning och nederbörd påverkar 
tjäldjupet i en jord. (Fallsvik m.fl., 2001). 

 

2.5.5 Köldmängd 

Temperatur och köldmängd har sedan lång tid tillbaka mätts och undersökts för olika platser i Sverige. I 
många fall utgör köldmängden den dimensionerande temperaturbelastningen för byggnadsverk och 
konstruktioner.  

Köldmängden är ett mått på temperaturbelastningen och definieras som tidsintegralen av den negativa 
temperaturen under vintern. Denna utgör en mycket förenklad bild av vinterns temperatursituation på 
en viss plats, då endast månader med övervägande negativa temperaturer bidrar till en ökning av 
frostmängden. Frostmängden beräknas baserat på antalet timmar i en tänkt medelmånad enligt 
nedanstående ekvation (2.13); 

� � 730 · ∑|?�å���|; ?�å��� B 0°�    (2.13) 

där  

F är köldmängden per år      [h K] 

Tmånad är månadens medeltemperatur   [K]. 

 

(Knutsson, 1999) 

 

2.5.6 Analytiska samband för kontrollberäkning av tjäldjup 

Det finns ett flertal olika metoder för att beräkna tjäldjupet i en jord. Två av de vanligaste sambanden 
presenteras nedan. 

 

Stefans formel 

För att beräkna det maximala tjäldjupet i en jordprofil används ofta Stefans formel. Detta beräkningssätt 
ger dock en överskattning av tjäldjupet på grund av att värmekapaciteten i frusen och ofrusen jord 
försummas samt för att jordens temperatur under tjälgränsen antas vara noll. Därmed påverkar inte ett 
eventuellt värmeflöde från jorden under tjälgränsen tjälnedträngningen. Den blå linjen i Figur 2.15 visar 
hur den termiska gradienten övergå till att bli vertikal när tjälgränsen passeras, vilket illustrerar att 
temperaturen antas vara noll grader under tjälgränsen. Den svarta linjen visar hur det i verkligheten 
förhåller sig, alltså att jorden under tjälgränsen i de flesta fall har en positiv temperatur. En positiv 
temperatur under tjälgränsen inverkar på tjäldjupet genom ett värmeflöde mot markytan. Stefans formel 
ger ett mer rättvisande resultat ju fuktigare jorden är och desto kallare klimatet är. (Knutsson, 1999). 
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Figur 2.15 Tjälnedträngning enligt Stefans formel 

 

 Sambandet ser ut enligt nedanstående

Z
L

Ff
=

⋅⋅

'

2 λ   

där 

λf är värmeledningstalet för frusen jord

F  är köldmängden  

L’ är det effektiva latenta värmet och

Z är tjäldjupet  

 

Neumanns lösning 

För att beräkna tjäldjupet kan även 
parametrar tas till hänsyn. Sambandet beskrivs nedan

xts =⋅⋅⋅ αγ2   

där 

αs är den termiska diffusiviteten för fruset material

t är tiden   

x är tjäldjupet  
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Tjälnedträngning enligt Stefans formel efter Edeskär (2010). 

Sambandet ser ut enligt nedanstående ekvation (2.14); 

   

är värmeledningstalet för frusen jord   

    

är det effektiva latenta värmet och   

   

även Neumanns lösning användas, vilken ger ett mer exakt resultat då fler 
ambandet beskrivs nedan enligt ekvation (2.15);  

   

är den termiska diffusiviteten för fruset material  
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(2.14) 

[W/m, K] 

[h K] 

[J/m3] 

[m]. 

ger ett mer exakt resultat då fler 

(2.15) 

[m2/s] 

[s] 

[m]. 
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D är en konstant vilken itereras fram från nedanstående samband (2.16) genom att sätta högerled lika 
med vänster led.  

�EFG
HIJ �K� � L M

LM · NOP
OQ · RS�RT

RS�RU · �FG·VPVQ
�"	W·XK·NVPVQY

� K·Z<·√[
\P·�RS�RU�   (2.16) 

där  

TM är smälttemperaturen    [K] 

Ti är jordens temperatur    [K] 

T0 är temperaturen vid markytan    [K] 

Cs är jordens specifika värmekapacitet   [K] 

Cw är vattnets specifika värmekapacitet   [J/m3,K] 

αs är den termiska diffusiviteten för fruset material  [m2/s] 

αI är den termiska diffusiviteten för ofruset material  [m2/s] 

ρd är torrdensiteten    [ton/m3] 

λuf är värmeledningstalet för ofruset material   [W/m, K] 

λf är värmeledningstalet för fruset material   [W/m, K] 

L’ är det effektiva latenta värmet    [J/ton]. 

 

2.6 Jord och byggnadsmaterial 

I detta avsnitt behandlas de olika material som ingår i den del av dammanläggningen som studerats. 
Dessa är jordmaterial samt byggmaterialen betong och stål. 

 

2.6.1 Jordmaterial 

En jordmassa är uppbyggd av ett skelett av fasta korn och partiklar. Mellan kornen finns större eller 
mindre hålrum som kallas för porer, porerna kan vara helt eller delvis fyllda med vatten. Jordmassans 
egenskaper påverkas av kornens sammansättning, form och storleksfördelning samt av porutrymmets 
bestämda storlek och dess vatteninnehåll. (Axelsson, 1998). 

Jord är uppbyggd av tre olika komponenter. Dessa är fast substans, porvatten och porgas. De fasta 
beståndsdelarna utgörs i huvudsak av mineral och lerpartiklar, vilka bildar jordens lastbärande skelett. 
Detta skelett kan även utgöras av organiskt material. För svenska jordar utgörs mineralkornen främst av 
kiselföreningar som exempelvis kvarts, fältspat, glimmer, klorit och pyroxen, men även av karbonater 
och sulfider. Vad gäller lermaterial så är illit dominerande i Sverige. Det organiska materialet består till 
största del av växtrester i olika grad av förmultning. (Larsson, 2008). 

Vätskefasen i jord utgörs av vatten innehållande lösta salter. En del av vattnet i porutrymmet kan vara 
mer eller mindre bundet till den fasta substansen, varför porvattnet indelas i fritt respektive bundet 
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porvatten. Krafter av både kemisk och mekanisk natur binder porvattnet till de fasta kornen i jorden. 
(Axelsson, 1998). 

Porutrymmet innehåller dessutom gas i olika mängder. Över grundvattenytan utgörs porgasen av luft, 
det vill säga syre, kväve och koldioxid. Under grundvattenytan utgörs porgasen, till följd av den 
syrefattiga miljön, av metan, väte, svavelväte och koldioxid. (Axelsson, 1998). 

Nedan följer en beskrivning av grundläggande begrepp och definitioner vad gäller parametrar för 
jordmassan. 

 

Klassificering med hänsyn till tjälfarlighet  

Beroende av de egenskaper som jordarter uppvisar vid frysning och upptining indelas de i fyra olika 
tjälfarlighetsklasser enligt ABT Väg 2005. Dessa fyra klasser är 

- Icke tjällyftande jordarter 
- Något tjällyftande jordarter 
- Måttligt tjällyftande jordarter 
- Mycket tjällyftande jordarter 

Exempel på Icke tjällyftande jordarter är exempelvis grus, sandigt grus, grusig sand och grusmorän. 
Dessa karakteriseras av att tjällyftningen under tjälningsprocessen är obetydlig. Klass 2, Något 
tjällyftande jordarter, orsakar en liten tjällyftning under tjälningsprocessen. Jordarter som ingår i 
tjälfarlighetsklass 2 är siltig sand, siltigt grus och siltig sandmorän. Tjälfarlighetsklass 3 innebär att 
tjällyftningen under tjälningsprocessen blir måttlig, ingående jordarter är exempelvis lera, lermorän och 
siltig morän. Den fjärde tjälfarlighetsklassen är Mycket tjällyftande jordarter och omfattar silt, lerig silt, 
siltig lera och siltmorän. Dessa jordarter kännetecknas av att tjällyftningen är stor. (Larsson, 2008). 

Vad gäller fyllningsdammar i Sverige så består tätkärnan i de flesta fall av finkornig morän, vilket 
innebär att tätkärnan kan innehålla en betydande andel av silt och lera. Beroende på procentandelen silt 
bestäms graden av tjälfarlighet. Detta är att beakta när det kommer till dammar belägna i områden med 
negativa temperaturer en stor del av året, då även det tredje kravet för möjlig tjälpåverkan är uppfyllt 
nämligen god tillgång på vatten. (Viklander, 1995). 

 

Kornstorleksfördelning 

Kornstorleksfördelningen i en jord påverkar bland annat kapillariteten och klassificeringen av jorden. 
Även mineralsammansättningen och permeabiliteten påverkas av jordens kornstorlek. En jord 
klassificeras efter kornstorleksfördelning och graderingstal. Graderingstalet uttrycks som kvoten mellan 
kornstorleken vid två olika passerande mängder i en siktkurva. Ju mer välgraderad en jord är, desto 
tätare är den. Detta eftersom mindre partiklar minskar porernas volym och därmed minskar 
genomströmningsmöjligheter. En mindre graderad moränjord är mindre tät, detta då en stor del av 
jorden utgörs av porer där genomströmning av vatten är möjlig. (Viklander, 1995. Larsson, 2008). 
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2.6.2 Betong 

Betong är ett byggnadsmaterial som kännetecknas av god beständighet, formbarhet och hållfasthet. 
Materialet används ofta i bärande konstruktioner där påfrestningar i form av exempelvis fukt och 
nötning är stora. För dammar används betong i utskovs- och intagspartier. Betong består av 
komponenter som cement, vatten och ballast. För att påverka byggmaterialets egenskaper kan 
tillsatsmedel och tillsatsmaterial tillsättas. (Burström, 2002). Värmekonduktiviteten i betong beror av 
densiteten och av cementpastans och ballastens ledning men även av betongens fuktinnehåll. Förutom 
nämnda parametrar inverkar även härdningsgraden och temperaturnivån. (Svensk Byggtjänst, 1994). 

Betong har en ungefärlig skrymdensitet på 2300 kg/m3. Dess värmeledningstal är 1,7 W/(m, K) och dess 
specifika värmekapacitet är cirka 1000 J/(kg, K). (Burström, 2002).  

 

2.6.3 Stål 

Stål är benämningen på en legering av järn med högst cirka två procent kol samt mindre mängder andra 
grundämnen. Typiska egenskaper för konstruktionsstål är seghet och svetsbarhet, och beroende på 
hållfasthet och legeringar delas konstruktionsstål in i olika grupper. För att stålet ska hålla god kvalité 
med avseende på seghet och svetsbarhet måste legeringsämnen så som fosfor, svavel och kväve hållas 
låga. I byggbranschen används stål främst som ytskikt på fasader och tak, men även som stommaterial. 
För att förstärka en betongkonstruktions hållfasthet används armeringsjärn av typen kolstål. Kolstål 
innehåller till största del kol som legeringsämne vilket ger ett mjukt stål med förhöjd hållfasthet. (Sehlå, 
2011). 

Stål har en skrymdensitet på cirka 7500 kg/m3, värmeledningstalet är 43 W/(m, K) och dess specifika 
värmekapacitet uppgår till cirka 500 J/(kg, K). (Andersland, Ladanyi, 2004). 

 

2.7 Effekter och konsekvenser av frysningsprocessen 

Tjälning medför en mängd olika effekter på jorden, vilka kan förorsaka diverse problem. I detta avsnitt 
studeras effekter och konsekvenser av frysningsprocessen. 

 

2.7.1 Fyllningsdammars påverkan av frysning och tining 

Markens termiska egenskaper, porositet, fuktinnehåll och temperaturen i omgivningen påverkar hur 
mycket en naturlig mark kommer att frysa. Av dessa parametrar är fuktinnehållet av störst betydelse. 
(Fallsvik m.fl., 2001). 

Jordar som genomgår frysning och tining påverkas på olika sätt, vilket medför att vissa geotekniska 
egenskaper förändras. För att undvika problem relaterade till tjäle, krävs goda kunskaper om tjäle både 
vid utformning av konstruktioner samt vid praktiskt anläggningsarbete. (Knutsson, Viklander, 2000). 
Enligt Viklander (1995) uppkommer de största effekterna av frysning och tining efter den första cykeln, 
för att sedan avta efter ett visst antal cykler.   

I grovkorniga jordarter uteblir tjällyftningen till följd av att porvattnet i jorden pressas ut i samma 
utsträckning som is bildas vid tjälgränsen. Finkorniga jordar är mer tjälfarliga då de inte är dränerande 
på samma vis som grovkorniga jordar. (Knutsson, 1999). 

Tjälning med fenomenen tjällyftning och tjällossning orsakar problem och skador på exempelvis vägar, 
järnvägar och flygfält. Om rörelserna är måttliga och jämt utbredda kan tjällyftning med efterföljande 
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sättning tillåtas för vissa konstruktioner, exempelvis vägar. Men vad gäller exempelvis byggnader måste 
kravet på tjälfri grundläggning upprätthållas, då konsekvenserna av tjälning blir allt för svåra. (Knutsson, 
1999)  

Vad gäller dammar så bör deformationer till följd av tjälning inte tillåtas, detta då konstruktionens 
stabilitet påverkas. I områden med kallt klimat sker frysning många gånger från dammens krön i 
riktning ner mot tätkärnan. För att undvika detta är en vanlig lösning att öka dammens fribord. Genom 
att öka lagret med grövre graderat stenmaterial på dammens slänter och krön kan köldens inverkan på 
tätkärnan reduceras. Det finns även fall där tätkärnan höjts med isoleringsmaterial så som skumglas, 
polystyren eller hyttsten inneslutet i geotextil samtidigt som dammens fribord sänkts. (Bartsch m.fl. 
2007). Om magasinet har en hög vattennivå under vintern kan kapillärvatten komma att forma islinser 
inne i tätkärnan. Denna islinsbildning accelererar vid temporär höjning av vattennivån i magasinet 
under vintern eller våren. För att undvika detta problem är det viktigt att filtret uppfyller ställda 
funktionskrav.  

Även anslutningen mellan fyllningsdammen och utskovspartiet kan utgöra en köldbrygga där frysning är 
möjlig. För att öka läckagevägen och reducera effekterna av frysning och tining kan väggar av armerad 
betong eller spont installeras i anslutningen mellan fyllningsdammen och utskovpartiet. (Bartsch m.fl., 
2007). Figur 2.16 visar hur tätkärnan till vänster om utskovspartiet påverkas av köldinträning. På höger 
sida av betongkonstruktionen har en spontskärm installerats, vilken förhindrar frysning ut i tätkärnan.  

 

Figur 2.16 Effekter av frysning på tätkärnan i anslutning till utskovspartiet i betong. (Bartsch, 
m.fl. 2007) 

 

För att minska tjälens påverkan på tätkärnan i anslutning mot utskovet kan värmeslingor installeras i 
anslutning till betongkonstruktionen eller sponten. Se figur 2.17. (Bond, 2006). 
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Figur 2.17 Installation av värmeslingor i anslutningen mellan fyllningsdamm och utskovsparti. 
(Bond, 2006) 

 

2.7.2 Frysning i finkornig jord  

Konsekvenser av frysning och tining av finkornig jord som silt och lera är exempelvis volymförändring, 
förändring med avseende på hållfasthet och kompressionsegenskaper samt att flytgränsen förändras. 
Nämnda parametrar är beroende av jordens vatteninnehåll och densitet då vattenkvoten i jorden 
reduceras under de första fryscyklerna till följd av frysning och tining, vilket starkt påverkar jordens 
egenskaper. Även mikrostrukturförändringar uppkommer då mängden bundet vatten minskar, 
sprickbildning uppkommer och omfördelning av partiklar sker. Sprickor bildas både vinkelrätt mot och 
parallellt med värmeflödet. Sprickbildningen i frysande jord har tre huvudorsaker; volymökningen av 
vatten i porerna, tillväxt av islinser och krympning till följd av de negativa portrycken vid frysfronten. 
Bildade sprickor i kohesionsjord kvarstår till stor del efter tining, då jordens egenskaper med avseende 
på hållfasthet möjliggör detta. Till följd av förändringen av geotekniska egenskaper i kombination med 
strukturförändringen uppkommer ofta en permeabilitetsökning. Förändringen av permeabilitet beror på 
ett flertal faktorer, bland annat portalet, vattenkvoten, tjälfarligheten och typen av lermineral. 
(Knutsson, Viklander, 2000). 

 

2.7.3 Frysning i grovkornig jord  

Vad gäller blandkorning och grovkornig jord så uppkommer i allmänhet mindre strukturförändringar 
vid frysning och tining än vad gäller finkornig jord. Den främsta påverkan vid upprepade frysnings- och 
tiningscykler är separering av jord i grov- respektive finkorniga partier, partikelomfördelning samt 
upplyftning av stenar. Upplyftning av stenar är vanligast i siltiga moränjordar. Försök som genomförts på 
finkornig morän visar på att permeabiliteten ökat upp till tio gånger efter frysning och tining av fast 
packade prov. Vad gäller löst packade prov har minskningar av permeabiliteten istället uppmätts. Denna 
skillnad beror på att löst packad jord kompakteras under de första frysnings- och tiningscyklerna, vilket 
medför ökad densitet då portalet minskar och därmed minskar även permeabiliteten. Försöken visar 
dock på att efter ett visst antal frysnings- och tiningscykler kommer samma portal att uppnås oberoende 
av om jorden från början är löst packad eller hårt packad. I en fyllningsdamm är det dock av största 
betydelse att jorden förblir packad för att upprätthålla kraven på täthet och inre stabilitet. (Knutsson, 
Viklander, 2000).  
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2.7.4 Tjällyftning 

Vad gäller tjällyftning så styrs denna av två processer, dels frysning av porvattnet som finns i jorden då 
nollisotermen tränger ner samt isanrikningen i form av växande islinser. Den huvudsakliga orsaken till 
tjällyftning är isanrikningen i form av islinser. (Knutsson, 1999). 

I finkorniga jordar orsakas den största delen av tjällyftningen av islinsbildningen vid tjälfronten. 
Islinserna orienteras oftast vinkelrätt mot värmeflödets riktning och orienteras då parallellt med 
markytan. Beroende på temperaturgradienten, vattentillförseln samt hur homogen jorden är kommer 
islinsernas utsträckning i sidled att variera. Faktorer som jordart, permeabilitet, temperaturgradient, 
vattentillgång och jordens struktur påverkar tjockleken på islinserna. (Knutsson, 1999). 

För att tjällyftning ska inträffa måste jorden vara tjälfarlig, låg temperatur måste förekomma och det 
måste finnas god vattentillgång. I en damms tätkärna är alla dessa krav mer eller mindre uppfyllda. Om 
tätkärnan tjälar med efterföljande tjällyftning kan detta påverka jordens permeabilitet så pass mycket att 
sprickplan uppkommer. (Viklander, 1995).  

 

2.7.5 Tjällossning  

Tiningsprocessen eller den så kallade tjällossningen medför att en mängd olika problem kan uppstå 
kopplat till det faktum att jorden får ett överskott av vatten. I kombination med läckage parallellt med 
dammens slänter eller genom dammkroppen kan dammens bärförmåga starkt reduceras och exempelvis 
glidning kan uppstå längs slänterna. (Bartsch m.fl.,2007). 

 

2.7.6 Permeabilitet 

Vad gäller permeabiliteten i frusen jord så är denna starkt beroende av vattenkvoten och 
vattenmättnadsgraden. Hur stor andel av porerna som är vattenfyllda spelar stor roll vad gäller 
permeabiliteten, detta eftersom mättade porer överför vatten bättre än omättade porer. Vid exempelvis 
en grundvattensänkning töms jordens porer på vatten allt eftersom jorden torkar. Till följd av detta 
minskar permeabiliteten eftersom de vattenförande delarna i jorden försvinner. (Viklander, 1995).  

Frysnings- och tiningscykler kan orsaka förändringar i jordens struktur så som omlagring, sprickbildning 
och konsolidering, en direkt följd av detta är att permeabiliteten påverkas och förändras. Studier av 
finkorniga jordar har visat att permeabiliteten signifikant kan komma att minska efter frysnings- och 
tingscykler. (Eigenbrod, Viklander, 2000). 

 

2.7.7 Sprickbildning 

Till följd av den uppluckring som sker på grund av frysnings- och tiningscykler ökar andelen sprickor i 
jorden, då både horisontella och vertikala sprickor uppkommer. Sprickbildningen påverkar jordens 
permeabilitet som blir avsevärt mycket högre i en jord med sprickor än i en sprickfri jord. 
Huvudsakligen uppkommer vertikala sprickor men beroende på jordtyp kan även horisontella och 
polygonformade sprickor uppkomma vid frysning. I tjälfarlig jord som exempelvis silt bildas islinserna i 
horisontella plan vilket ger upphov till att jorden delas upp i skikt. Denna uppdelning leder till 
sprickbildning när isen tinar, då jordlagren inte sammanfaller helt och hållet till sin ursprungliga plats. 
Dessa sprickplan kan leda till ökad vattentransport. (Viklander, 1995). 

Frysning kan även ge upphov till väl synliga sprickor i dammens krön, vilket påträffats både i 
jorddammar i Finland och i stenfyllningsdammar i Sverige. Om dammens fyllning är grov, bestående av 
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exempelvis stenfyllning, kan tjäldjup på ett flertal meter uppkomma till följd av konvektionseffekter. De 
vertikala och horisontella sprickorna i dammkroppen bildar potentiella läckagevägar, vilka i högsta grad 
ökar risken för koncentrerat läckage genom dammen. (Bartsch m.fl., 2007). Figur 2.18 visar 
tjälnedträngning i en jorddamm. 

 

Figur 2.18 Tjälnedträngning i jorddamm. (Bartsch m.fl., 2007) 

 

2.7.8 Separation/ omlagring 

Vid upprepade frysnings- och tiningscykler sker en separering av de ingående kornfraktionerna i jorden. 
Detta gör att de grövre fraktionerna ackumuleras i frysningsriktningen närmast markytan medan de 
finare fraktionerna ansamlas i motsatt riktning. Detta innebär att permeabiliteten varierar beroende på 
läge i jordprofilen. (Viklander, 1995).  

 

2.8 Numerisk modellering 

Numerisk modellering används för att undersöka olika typer av problem. Modellering av värmeflödet 
genom jord med numerisk lösning kan vara mycket komplicerat och komplext eftersom naturlig jord 
ofta är mycket heterogen och icke isotropisk. Där tillkommer att randvillkoren många gånger förändras 
med tiden och därför inte med bestämdhet kan anges i början av analysen. När en jord delvis fryser blir 
koefficienten för termisk konduktivitet beroende av den negativa temperaturen i jorden. Temperaturen i 
sig blir en obekant, vilken måste bestämmas för att få fram sambandet mellan temperatur och material 
egenskaper. För att lösa detta problem är det lämpligt att använda analys baserat på finita element. (Geo-
Slope International, Ltd, 2010). 

 

2.8.1 Temp/W 

Temp/W är en programvara som används för termisk modellering. Programvaran, som använder sig av 
analysmetoder baserade på finita element, kan användas för modellering av både enkla och mycket 
komplexa geotermiska problem. I programvaran är det möjligt att modellera både lager innehållande 
fukt och lager utan fuktinnehåll. Detta gör det möjligt att undersöka värmetransport genom vilket 
poröst eller fast material som helst. (Geo-Slope International, Ltd, 2010). 
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2.8.2 Numerisk modell 

Vad gäller analyser utifrån finita element så måste tre elementära parametrar behandlas. Den första 
parametern är diskretisering, det vill säga uppdelning av modellen i finita element. Det är uppdelningen 
i finita element som bestämmer antalet beräkningspunkter, där en beräkningspunkt utgörs av tre eller 
fyra noder som binder ihop elementet. Ju fler beräkningspunkter, desto noggrannare blir beräkningen. 
Dock blir modellen tyngre med fler beräkningspunkter vilket innebär att beräkningsprocessen tar lägre 
tid. För att kunna utföra beräkningar med modellen måste även randvillkor definieras och läggas till 
samt materialegenskaper specificeras. (Geo-Slope International, Ltd, 2010). Figur 2.19 nedan visar en 
modell med specificerade randvillkor, indelad i element.  

 

Figur 2.19  Modell som delats in i finita element. (Geo-Slope International, Ltd, 2010). 

 

Randvillkoren är drivkraften för numeriska beräkningar eftersom dessa definierar riktningen på det 
termiska flödet. Själva definitionen av randvillkor i Temp/W innebär att de yttre omständigheterna vid 
randen av beräkningssnittet specificeras. Vad gäller modellering med tillämpning på en viss 
konstruktion kan randvillkoren utgöra den temperatur som påverkar modellen eller det värmeflöde som 
strömmar till eller från konstruktionen. (Geo-Slope International, Ltd, 2010). Då lufttemperaturen 
normalt inte är ekvivalent med marktemperaturen kan en modifieringsfunktion väljas i programvaran, 
vilket innebär att temperaturfunktionen modifieras med en så kallad n-faktor. n-faktorn beror av 
exempelvis vindförhållanden, snötäcke, vegetation samt breddgrad och uttrycks som förhållandet mellan 
marktemperaturen och lufttemperaturen enligt ekvation (2.16). (Phukan, 1985). 

2 � ]^_`abc_
]Q Mc       (2.16) 

 

Vid simulering i Temp/W kan ett flertal materialmodeller väljas. De olika modellerna väljs beroende på 
vilka termiska parametrar som ska inkluderas vid simulering och beräkning av värmeflöde. (Geo-Slope 
International, Ltd, 2010). 

 

2.8.3 Simulering av tjälfront 

Vid simulering av tjälfrontens läge i en jord beräknas värmeflödet från nod till nod i de finita 
elementen, med utgångspunkt från de definierade randvillkoren. Vad gäller material så definieras 
värmeledningstal för frusen och ofrusen jord, specifik värmekapacitet för frusen och ofrusen jord samt 
vatteninnehåll. Beroende på val av modell kan värmeledningstalet respektive värmekapaciteten vara 
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funktioner beroende av temperatur. Beräkning med finita element innebär lösning av 
differentialekvationer. Den differentialekvation som styr beräkningen av värmeflöde i Temp/W beskrivs 
av ekvation (2.17). 

d
de · #�e · dR

de- � d
df · #�f · dR

df- � g � � · dR
d�     (2.17) 

där 

T är temperatur,     [K] 

kx är värmekonduktivitet i horisontell riktning,   [W/ m, K] 

ky är värmekonduktivitet i vertikal riktning,   [W/ m, K] 

Q är värmeflöde beroende av randvillkor   [W/m, K] 

C är kroppens förmåga att lagra värme och   [-] 

t är tid       [s]. 

 

Ekvation (2.17) uttrycker att skillnaden mellan det värmeflöde som lämnar respektive tillkommer en 
jord vid en viss punkt är ekvivalent med förändringen i den lagrade värmeenergin. Den specifika 
värmekapaciteten och det latenta värmet kan användas för att beskriva en jords kapacitet att lagra värme, 
dessa parametrar ingår som viktiga definitionsparametrar vid modelleringen. (Geo-Slope International, 
Ltd, 2010). 
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3 Metodik 

För att undersöka huruvida frysning sker eller inte genom utskovsdelen i betong in mot tätkärnan 
simuleras tjälfronten i Temp/W.  

 

3.1 Modellering 

För att simulera tjäldjupet byggs en idealiserad vattenkraftsdamm med stenfyllning upp i programmet 
Temp/W. Tre olika modeller byggs upp med syfte att undersöka temperaturförhållanden samt 
problemet i olika plan. Modellerna är baserade på ett flertal olika ritningar från Vattenfalls anläggningar. 
I modellerna analyseras temperaturförhållandena i dammen samt värmeflödet från 
betongkonstruktionen in mot tätkärnan. Tjälens inträngningsdjup undersöks med avseende på om 
jorden är naturfuktig eller 100 procent vattenmättad. Tjälinträngningen undersöks även i en modell 
med både naturfuktig- och 100 procent vattenmättad morän. För att undersöka risker rörande 
uppkomsten av permafrost studeras tjälsituationen i jorden efter en årscykel av frysning och tining.  I 
övrigt undersöks armeringsjärnens inverkan på tjälningsprocessen genom modellering med och utan 
tvärgående armeringsjärn genom betongpelaren. Armeringsjärnens inverkan på tjälningsprocessen 
undersöks för att studera storleken på köldbryggor orsakade av armeringsjärn med tanke på att 
utskovsluckans infästning i vissa fall är fäst i betongkonstruktionen i anslutning mot tätkärnan. Då 
luckinfästningen utgörs av stål som leder värme bra kan denna leda till ett koncentrerat högt termiskt 
flöde vilket ökar tjälinträngningen.  

 

3.1.1 Modell 1 – tvärsnitt damm 

Modell 1 beskriver ett tvärsnitt av dammen innanför betongkonstruktionen. Dammkroppen är 
uppbyggd med en centralt placerad tätkärna av sandig, siltig morän, vilken är omgiven av ett finfilter av 
sand. Mellan finfiltret och stödfyllningen av sprängsten finns ett grovfilter av grus. Dammen är 
grundlagd på fast berg, vilket utgörs av granit/gnejs. I tätkärnan är en stålspont placerad, vilken delar 
modellen i två delar. Då den centralt placerade sponten antas vara fullkomligt tät, antas jorden på 
spontens uppströmssida vara helt vattenmättad under magasinsnivån (fyra meter under dammkrönet). 
Delen av tätkärnan ovanför dämningsgränsen på uppströmssidan av sponten antas även vara 
vattenmättad, detta antagande baseras på de kapillära effekter och fälteffekter som håller kvar vattnet. 
Jorden på spontens nedströmssida antas vara naturfuktig då inget läckage sker genom sponten. De blå 
fälten illustrerar vattenmagasinet med högre vattennivå på uppströmssidan än nerströmssidan av 
dammen. Modell 1 används för att ta fram temperaturen i tätkärnan. Figur 3.1 beskriver Modell 1.  
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Figur 3.1 Modell 1 – tvärsnitt damm innanför betongkonstruktionen Temp/W. 

 

Modellens idealiserade dammkropp har en höjd av tolv meter och basen är 58 meter bred. 
Släntlutningarna är 1V:2H. Tabell 3.1 beskriver måttsättningen av modellen. 

Tabell 3.1 Geometridata stenfyllningsdamm. 

Konstruktionsdel Material Bredd [m] Krönhöjd [m] Lutning 

Tätkärna Morän 3 9 6:1 

Filter Sand 5 10 6:1 & 1:1,5 

Grovfilter Grus 5 10,5 6:1 & 1:1,6 

Stödfyllning Sprängsten 6 12 1:2 
 

3.1.2 Modell 2 – dammkropp/utskovsparti 

Figur 3.2 visar en översiktlig bild av Modell 2 i relation till hela vattenkraftsanläggningen. 

 

Figur 3.2 Översiktlig bild vattenkraftanläggning. (Vattenfalls bildarkiv 2011). 

 

Modell 2 (Figur 3.3) visar tätkärnan i anslutning till utskovspartiet i betong. Denna modell används för 
att undersöka köldbryggor genom betongpelaren ut i olika material så som naturfuktig morän och 100 
procent vattenmättad morän. Tjäldjupet i de olika materialen beräknas även med denna modell. För att 
undersöka hur stor inverkan armeringen har på tjälinträngningen körs modellen både med och utan 
tvärgående armeringsjärn genom betongpelaren. Till följd av att armeringen har ett avsevärt mycket 
högre värmeledningstal än betongen och jorden antas denna i stor utsträckning påverka 
tjälinträngningen. För att undvika problem gällande randvillkor för betongen har betongplattan i botten 
av modellen förlängts till ett oändligt långt avstånd, vilket innebär att endast lufttemperaturen på 
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utskovssidan samt temperaturen i tätkärnan påverkar värmeflödet genom konstruktionen. Resultaten 
utifrån Modell 2 användes även för kontroll mot handberäknade tjäldjup med Stefans formel. 

 

Figur 3.3 Modell 2 – Dammkropp/utskovsparti Temp/W. 

 

3.1.3 Modell 3 – tvärsnitt i plan dammkropp/utskovsparti 

Modell 3 beskriver ett snitt i plan, det vill säga sett ovanifrån. I denna modell ingår betongpelaren samt 
den naturfuktiga moränen (nerströmssidan av dammen) och den 100 procent vattenmättade moränen 
(uppströmssidan av dammen). Tjälinträngingen beräknas med inverkan av de ovan beskrivna 
materialen. Även i denna modell undersöks armeringsjärnens inverkan på tjälinträngningen genom att 
köra modellen både med och utan tvärgående armeringsjärn genom betongpelaren. Då armeringen har 
ett avsevärt mycket högre värmeledningstal än betongen och jorden antags denna i stor utsträckning 
påverka tjälinträngningen. Figur 3.4 nedan visar Modell 3 med tvärgående armeringsjärn genom 
betongpelaren. 

 

Figur 3.4 Modell 3 – snitt i plan dammkropp/utskovsparti Temp/W. 

 

3.2 Materialmodell 

I Temp/W finns det flera olika materialmodeller vid simulering av tjäldjup, exempelvis Fullsändig termisk 
modell, Förenklad termisk modell och Sammankopplad konvektionsmodell. Vid denna modellering har den 
fullständigt termiska modellen och den förenklade termiska modellen använts. Möjligtvis skulle den 
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sammankopplad konvektionsmodell kunna vara av intresse då denna typ av modell inte bara beaktar 
temperaturens inverkan på de termiska funktionerna utan även tar hänsyn till vatteninnehållet i jorden. 
Genom att sammankoppla Temp/W med Seep/W är detta möjligt. Att även kunna medräkna 
vatteninnehållet är av betydelse då vatteninnehållet i en dammkropp rimligen varierar beroende på 
magasinsnivån. Dock blir denna typ av simulering i dagsläget för komplicerad vad gäller val av indata 
varför den bortses ifrån.  

 

3.2.1 Förenklad termisk modell 

Vad gäller den förenklade termiska modellen så är inte det latenta värmet medräknat. Denna modell bör 
endast användas då vattnets fasomvandling ej är av vikt för resultatet. Värmeldningstalet och 
värmekapaciteten anges för fruset respektive ofruset material. 

Då den centralt placerade sponten i Modell 1 antas vara helt tät antas jordmaterialet på dammens 
nedströmssida var naturfuktigt material. Naturfuktigt material innebär att vattenkvoten i de olika 
jordmaterialen är relativt låg, cirka sju procent, varför det latenta värmet har försumbar betydelse. På 
grund av detta används den förenklade termiska modellen för det naturfuktiga jordmaterialet. 
Kontrollberäkning av tjäldjupet i en enkel jordmodell både med den förenklade och fullständiga 
modellen visar på att den förenklade modellen ger ett mer rimligt tjäldjup för jordar med lågt 
vatteninnehåll. Resultatet från denna enkla modellering har kontrollerats med handberäkningar enligt 
Neumanns lösning. Se Bilaga I för beräkningsgång samt utvärdering av materialmodell.  

Även för lagret av vatten samt byggnadsmaterialen stål (sponten), armering och betong används den 
förenklade modellen i Temp/W. 

 

3.2.2 Fullständig termisk modell 

Den fullständiga termiska modellen används då det latenta värmet för fasomvandlingen är av betydelse. 
Denna modell kräver funktioner för värmeledning och det ofrusna vatteninnehållet i jorden, vilka beror 
av temperaturen. Det latenta värmet i modellen är 334 x 103 kJ. (Geo-Slope International, Ltd, 2010). 

Då sponten i mitten av dammkärnan, i Modell 1, antas vara fullkomligt tät kommer jordmaterialen på 
spontens uppströms sida att vara helt vattenmättade. Detta medför relativt höga vattenkvoter, vilket är 
avgörande för det latenta värmet. På grund av de högre vattenkvoterna används den fullständiga 
termiska modellen för dessa jordmaterial. För att undersöka effekterna av det latenta värmet har en 
enkel jordmodell upprättats i Temp/W, där analyser utförts på den 100 procent vattenmättade jorden 
både med den förenklade termiska modellen samt den fullständiga termiska modellen. Resultaten 
verifierades med handberäkningar enligt Neumanns lösning, vilka visade på att den fullständiga 
termiska modellen ger ett mer rättvisande tjäldjup vad gäller jord med högt vatteninnehåll. Se Bilaga I 
för beräkningsgång samt utvärdering av materialmodell. 

Funktionen för värmeledning antas vara linjär mellan fruset och ofruset material. För morän antas 
jorden vara helt frusen vid -4,0 °C, sand vid -3,0 °C, grus vid -2,0 °C och sprängsten vid -1,2 °C.  

Vad gäller funktionerna för andelen ofruset vatten i jorden i förhållande till temperaturen så har 
vattenhalten ofruset vatten beräknats utifrån vattenkvoten. Vattenkvoten beror av det samband som 
Tice, Anderson och Banin presenterade 1976. Värden för α och β är valda och uppskattade enligt 
Andersland och Ladanyi (2004), se tabell 3.2. Se Bilaga F för beräkningar och mer detaljerat resonemang 
kring de valda värdena. 
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Tabell 3.2 Val av alfa och beta för beräkning av andel ofruset vatten. 

  Morän Sand Grus Sprängsten 

α 0,095 0,048 0,021 0,011 

β -0,227 -0,326 -0,408 -0,508 
 

Figur 3.5 visar hur mängden ofruset vatten varierar med temperaturen för olika jordtyper med 
vattenmättnadsgrad 100 procent.  

 

Figur 3.5 Mängd ofruset vatten som funktion av temperaturen efter Andersland & Ladanyi, 
(2002). 

 

3.3 Simulering i Temp/W 

 

3.3.1 Elementindelning 

Modellens olika delar tilldelas olika egenskaper vad gäller indelning och storlek av finita element. Detta 
för att mindre delar eller delar med detaljer kräver högre noggrannhet vid beräkning. Tabell 3.3 till 
Tabell 3.5 visar de olika modellernas elementindelning. 

Tabell 3.3 Egenskaper finita element Modell 1 - Tvärsnitt dammkropp 

Modell 1 Storlek [m] 

Magasin 1,00 

Berggrund 0,50 

Stödfyllning (sprängsten) 0,40 

Övergångslager (grus) 0,30 

Filter (sand) 0,30 

Tätkärna (morän) 0,20 
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Tabell 3.4 Egenskaper finita element Modell 2 – snitt dammkropp/utskovsparti 

Modell 2 Storlek [m] 

Lager 1 (armering) 0,10 

Lager 2 (armering) 0,20 

Betong 0,40 

Jordmaterial 0,70 
 

Tabell 3.5 Egenskaper finita element Modell 3 – snitt plan dammkropp/utskovsparti 

Modell 3 Storlek [m] 

Lager 1 (armering) 0,10 

Lager 2 (armering) 0,20 

Betong 0,40 

Jordmaterial 0,30 
 

3.4 Jordmaterial 

I syfte att beräkna värmeledningstal och specifik värmekapacitet för de olika jordmaterialen krävs en 
mängd olika parametrar. Värdena är baserade på material från SGI, handboken Frozen Ground 

Engineering, Betonghandboken samt kvalificerade erfarenhetsvärden. Bilaga A redogör närmare för hur de 
olika värdena är beräknade. Tabell 3.6 och 3.7 nedan beskriver de olika materialparametrarna som 
använts vid beräkning av de termiska parametrar som utgör indata vid modelleringen. 

Tabell 3.6 Materialparametrar naturfuktigt material. 

Naturfuktigt 

Material Enhet Morän  Sand Grus Sprängsten 

Skrymdensitet, ρ  ton/m3 2,12 1,80 1,94 1,64 

Torrdensitet, ρd  ton/m3 1,99 1,75 1,90 1,62 

Kompaktdensitet, ρs  ton/m3 2,70 2,70 2,70 2,70 

Vattenkvot, w - 0,07 0,03 0,02 0,01 

Porositet, n - 0,26 0,35 0,30 0,40 

Vattenmättnadsgrad, Sr - 0,53 0,15 0,14 0,04 

Vattenhalt, vh - 0,14 0,05 0,04 0,02 
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Tabell 3.7 Materialparametrar 100 procent vattenmättad jord. 

100 % vattenmättat 

Material Enhet Morän  Sand Grus Sprängsten 

Skrymdensitet, ρ  ton/m3 2,19 2,04 2,24 2,14 

Torrdensitet, ρd  ton/m3 1,99 1,75 1,90 1,62 

Kompaktdensitet, ρs  ton/m3 2,70 2,70 2,70 2,70 

Vattenkvot, w - 0,10 0,17 0,18 0,32 

Porositet, n - 0,26 0,35 0,30 0,40 

Vattenmättnadsgrad, Sr - 1,00 1,00 1,00 1,00 

Vattenhalt, vh - 0,26 0,35 0,30 0,40 
 

Utifrån materialparametrarna i Tabell 3.6 och Tabell 3.7 har värmeledningstalet och den specifika 
värmekapaciteten beräknats. Tabell 3.8 till Tabell 3.11 visar de termiska egenskaperna för de olika 
materialen. Bilaga B redogör närmare hur värmeledningstalet och den specifika värmekapaciteten för 
frusen respektive ofrusen jord beräknats. 

 

Tabell 3.8 Termiska egenskaper jordmaterial 

Termiska  

Egenskaper Enhet Morän  Sand Grus Sprängsten 

Värmeledningstal fast partikel, λfp  kJ/d, m, K 340,33 417,31 294,62 302,40 

Specifikt värme fast partikel, cfp kJ/kg , K 0,80 0,78 0,81 0,81 
 

Tabell 3.9 Termiska egenskaper för vatten och is 

Termiska  

Egenskaper Enhet Värde 

Värmeledningstal vatten, λw  kJ/d, m, K 48,40 

Värmeledningstal is, λis  kJ/d, m, K 194,40 

Specifikt värme vatten, cw kJ/kg , K 4,20 

Specifikt värme is, cis kJ/kg , K 2,04 
 

Tabell 3.10 Termiska egenskaper naturfuktig jord 

Naturfuktigt 

Material Enhet Morän  Sand Grus Sprängsten 

Värmeledningstal ofruset, λuf  kJ/d, m, K 154,26 45,86 82,94 23,28 

Värmeledningstal fruset, λf kJ/d, m, K 167,67 64,23 56,99 29,57 

Specifik värmekapacitet ofruset, Cuf kJ/m3, K 2163,97 1586,80 1699,30 3106,78 

Specifik värmekapacitet fruset, Cf kJ/m3, K 1863,79 1473,55 1611,32 1338,77 

Vattenhalt, vh - 0,14 0,05 0,04 0,02 
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Tabell 3.11 Termiska egenskaper 100 % vattenmättad jord 

100 % vattenmättat 

Material Enhet Morän  Sand Grus Sprängsten 

Värmeledningstal ofruset, λuf  kJ/d, m, K 203,07 195,16 171,87 145,29 

Värmeledningstal fruset, λf kJ/d, m, K 293,44 318,75 260,04 412,42 

Specifik värmekapacitet ofruset, Cuf kJ/m3, K 2446,95 2613,95 2964,75 3476,35 

Specifik värmekapacitet fruset, Cf kJ/m3, K 2001,24 1960,58 2235,18 2367,89 

Vattenhalt, vh - 0,26 0,35 0,30 0,40 
 

3.5 Grundläggning - berggrund 

Dammen är grundlagd på berg som antas bestå av granit/gnejs där värmeledningstalet uppgår till 324 
kJ/(dygn, m, K) och den specifika värmekapaciteten uppgår till 2218,59 kJ/(m3, K). Vattenkvoten antas 
vara noll procent, varför värmeledningstalet och den specifika värmekapaciteten blir samma för både 
frusen och ofrusen berggrund. Se bilaga G för beräkning av termiska parametrar. (LTU, 2003. Knutsson, 
1999. Vägverket, 2001.). 

 

3.6 Byggnadsmaterial 

 

3.6.1 Betong 

Indata vad gäller betongens värmeledningstal är hämtad från Svensk Byggtjänst (1994).  

Värden på värmeledningstalet i betongen från olika dammanläggningar i USA har summerats, varefter 
ett medelvärde har beräknats. Värmeledningstalet i modellen är angivet till 199,58 kJ/(dag, m, °C). I 
modellen antags värmeledningstalet vara det samma oavsett om betongen är frusen eller ofrusen.  

Vad gäller specifik värmekapacitet för betongen så är även denna hämtad från Svensk Byggtjänst (1994). 
Denna uppgår till 2 209,15 kJ/(m3, °C). I modellen antas talet för den specifika värmekapaciteten vara 
det samma oavsett om betongen är frusen eller ofrusen. 

Vatteninnehållet i betongen antas vara försumbart. Se Bilaga H för beräkning och omvandling av 
enheter. 

 

3.6.2 Armering och spont 

Stålsponten av typ Larssen och armeringsjärnen i betongpelaren antas ha samma egenskaper vad gäller 
värmeledning och specifik värmekapacitet.  

Värmeledningstalet och den specifika värmekapaciteten för stål är angivna enligt Andersland och 
Ladanyi (2004). Stålets specifika värmekapacitet uppgår till 3750 kJ/(m3, K) och värmeledningstalet 
uppgår till 3 715,20 kJ/(dag, m, K). I modellen antas värmeledningstalet och talet för den specifika 
värmekapaciteten vara det samma oavsett om betongen är frusen eller ofrusen. Vatteninnehållet i stål 
antas uppgå till noll procent, varför värmeledningstalet för frusen och ofrusen jord blir lika. 
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3.7 Klimatdata 

Modellen analyseras för de klimatförhållanden som råder i Luleå älvdal. De platser som valts ut är Luleå 
respektive Jokkmokk. Årscykeln av frysning och tining börjar i augusti varför dag 0 representerar den 
första augusti. Vid modelleringen i Temp/W har antagande gjorts angående att lufttemperaturen är 
densamma som marktemperaturen. Detta antagande har gjorts baserat på att marken antas vara fri från 
vegetation och ej snötäckt samt att vind och vatten inte påverkar markytans temperatur. För att beskriva 
temperaturförloppet har en normal årscykel baserad på medelvärdet av temperaturen respektive månad 
ritats upp. Efter denna följer kurvor med dimensionerande temperaturer för vinter med återkomst tiden 
50 respektive 100 år. Dessa dimensionerande köldmängder är valda med avseende på dammens 
livslängd som överstiger 100 år. Sannolikt kommer vintrar med F50 och F100 att uppkomma under 
livstiden för dammen. Dimensionerande medeltemperaturer för ett normalår är baserade på SMHI:s 
temperaturkartor med månadsmedelvärden mellan åren 1961-1990. Edeskär (2011) har tillhandahållit 
dimensionerande data för 50- respektive 100-årig vinter. Tabell 3.12 och 3.13 nedan visar de 
dimensionerande medeltemperaturerna för normalvinter, 50-års vinter och 100-års vinter för respektive 
ort. 

Tabell 3.12 Temperaturdata Luleå 

Luleå 
Oktober 
[°C] 

November 
[°C] 

December 
[°C] 

Januari 
[°C] 

Februari 
[°C] 

Mars 
[°C] 

April 
[°C] 

Fnormal 3,0 -4,0 -9,0 -11,5 -10,7 -6,0 0,1 

F50 0 -7,4 -15,5 -19,4 -19,4 -9,6 0 

F100 0 -8,1 -16,8 -21,2 -21,1 -10,4 0 
 

Tabell 3.13 Temperaturdata Jokkmokk 

Jokkmokk 
Oktober 
[°C] 

November 
[°C] 

December 
[°C] 

Januari 
[°C] 

Februari 
[°C] 

Mars 
[°C] 

April 
[°C] 

Fnormal 0,5 -8,1 -12,7 -15,0 -11,8 -7,0 -0,6 

F50 -0,3 -13,1 -19,9 -23,9 -22,5 -11,7 -1,6 

F100 -0,3 -14,1 -21,4 -25,7 -24,2 -12,6 -1,7 
 

I Temp/W har ingående temperaturdata anpassats till en sinusformad kurva, denna beskriver 
temperaturvariationen under två år baserat på en normal årscykel med efterföljande dimensionerande 
årscykel. Figur 3.6 visar en normal årscykel följt av dimensionerande 50-årscykel för Luleå och 
Jokkmokk. Figur 3.7 visar en normal årscykel följt av dimensionerande 100-års cykel för respektive ort. 
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Figur 3.6 Temperaturfördelning för normal

 

Figur 3.7 Temperaturfördelning för normal

 

3.8 Randvillkor 

Då programvaran är två-dimensionell undersöks endast värmeflödet mellan betongkonstruktionen och 
tätkärnan, därför krävs endast randvillkor för tätkärnan och betongpel
köldmängden även att påverka dammkroppen genom värmeflöde från dammkrönet ner i dammkroppen 
och genom värmeflöde från magasinet, m
av analyser i tre dimensioner. 

 

3.8.1 Steady State analys 

I ett första skede upprättas ett tillstånd med stationära förhållanden 
rådande normala förhållanden, d
temperaturfördelningen i jorden under Ste
högre temperatur in mot tätkärnans mitt.
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Temperaturfördelning för normal- respektive dimensionerande 50-årscykel.

     

Temperaturfördelning för normal- respektive dimensionerande 100-

dimensionell undersöks endast värmeflödet mellan betongkonstruktionen och 
tätkärnan, därför krävs endast randvillkor för tätkärnan och betongpelarens yta. I verkligheten kommer 
köldmängden även att påverka dammkroppen genom värmeflöde från dammkrönet ner i dammkroppen 
och genom värmeflöde från magasinet, men för att ta hänsyn till detta krävs en programvara som klarar 

upprättas ett tillstånd med stationära förhållanden för att anpassa modellen
rådande normala förhållanden, detta kallas för Steady State analys. Figur 3.8

gen i jorden under Steady State med en lägre temperatur närmare utskovet och en 
högre temperatur in mot tätkärnans mitt. 
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Figur 3.8 Temperaturfördelning i jorden under Steady State. 

 

Vad gäller beräkningssteget Steady State så bestäms lufttemperaturen för respektive ort utifrån 
årsmedeltemperaturen enligt SMHI. I Luleå antas denna temperatur vara 1,56 grader Celsius. För 
Jokkmokk blir denna negativ -0,56 grader Celsius varför denna korrigeras till 0,50 grader Celsius för att 
undvika permafrost vid simulering. Denna korrigering anses motiverad på grund av att permafrost i 
området endast antas förekomma i begränsad utsträckning. Lufttemperaturen antas vara den samma 
som marktemperaturen varför ingen n-faktor anges. Antagandet angående lufttemperatur görs på grund 
av svårigheterna att uppskatta ett lämpligt n-värde då det exempelvis är oklart hur mycket snö som ligger 
på dammen och vad som gäller angående vindfaktorn.  

Under dammen sker ett visst värmeflöde, varför temperaturfördelningen i berggrunden bör beaktas. Då 
berggrund återfinns på ett relativt litet djup antas inte den termiska gradienten i berggrunden påverka 
dammkroppen med ett positivt värmeflöde uppåt. Temperaturen antas därför vara konstant och baseras 
på medelvärdet av årsmedeltemperaturen enligt SMHI. Därmed ansätts berggrundens temperatur till 
1,56 °C för Luleå och 0,5 grader för Jokkmokk. Detta blir ett randvillkor för Steady State analysen. 

Vad gäller magasinet så ansätts randvillkoret till 5,75 °C. Det angivna värdet är ett medelvärde beräknat 
utifrån tillhandahållen temperaturdata med avseende på magasinets temperaturvariation under ett år. 
(Jakobsson, 2011). 

De olika temperaturvillkoren sammanställs i tabell 3.14. 

Tabell 3.14 Temperaturvillkor Steady State analys. 

Ort  Dammkrön och slänter [°C] Berggrund [°C] Magasin [°C] Tätkärna [°C] 

Luleå 1,56 1,56 7,75 1,94 

Jokkmokk 0,50 0,50 5,75 0,50 
 

För att beräkna värmeflödet genom betongpelaren, sponten och jorden i Modell 2 och 3 krävs ett 
randvillkor gällande temperaturen i anslutning till spontens slut inne i tätkärnan. För att ta fram detta 
randvillkor har analyser i Temp/W utförts i Modell 1, baserade på normaltemperatur i Luleå respektive 
Jokkmokk. Utifrån dessa analyser har temperaturer i tätkärnan tagits fram för den 15:e i årets alla 
månader. Då dessa skiljer sig mycket lite från varandra har ett medelvärde tagits fram och randvillkoret 
ansätts till en konstant temperatur. För Luleå blir temperaturen i tätkärnan 1,94 °C och för Jokkmokk 
0,50 °C.  
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3.8.2 Transient analys 

Transient analys är ett steg i ana
modelleringen i detta fall ingår två st
normal lufttemperatur för att temperaturprofilen i jorden ska bli realistisk. Därefter föl
med dimensionerande temperaturer. De dimensionerande temperaturerna 
motsvarande vintrar med 50 respektive 100 års återkomst tid. 

Till en början kommer vattnet i magasinet att verka isolerande
motverka frysningsprocessen. Allt eftersom vattnets temperatur sjunker kommer dock magasinet att 
övergå till att gynna tjälningsprocessen.
tjäldjupet upprättas en temperaturfunktio
randvillkor i anslutningen mellan vattenmagasinet 
stenfyllningsdammen. Indata till temperaturfunktionen har tillhandahållits av 
3.9 visar temperaturvariationen i magasinet under ett år.

Figur 3.9 Temperaturvariation magasin

 

Vad gäller berggrunden så antas randvi

 

3.9 Kontroll av beräkningsmodell och resultat

För att verifiera resultaten från analyserna kontrolleras tjäldjupet i Modell 
Stefans formel. Detta samband beskrivs i avsnitt 
för beräkningarna.  
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är ett steg i analysen i Temp/W där dimensionerande köldmängd beaktas. Vid 
ringen i detta fall ingår två steg av Transient analys. I det första steget beräknas en årsc

för att temperaturprofilen i jorden ska bli realistisk. Därefter föl
med dimensionerande temperaturer. De dimensionerande temperaturerna utgörs av köldmängder 
motsvarande vintrar med 50 respektive 100 års återkomst tid.  

Till en början kommer vattnet i magasinet att verka isolerande på dammen, magasinet komm
Allt eftersom vattnets temperatur sjunker kommer dock magasinet att 

övergå till att gynna tjälningsprocessen. För att få en så realistisk bild som möjligt av 
upprättas en temperaturfunktion för vattnet. Denna temperaturfunktion 

randvillkor i anslutningen mellan vattenmagasinet samt uppströms- respektive nedströms
stenfyllningsdammen. Indata till temperaturfunktionen har tillhandahållits av Jakobsson (2011). 
visar temperaturvariationen i magasinet under ett år. 

 

Temperaturvariation magasin 

Vad gäller berggrunden så antas randvillkoret vara det samma som för Steady State analysen. 

Kontroll av beräkningsmodell och resultat 

För att verifiera resultaten från analyserna kontrolleras tjäldjupet i Modell 2 med handberäkningar enligt 
beskrivs i avsnitt 2.5.6. Tabell 3.15 visar den indata som utgjort grunden 
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Tabell 3.15 Indata kontrollberäkningar 

Termiska egenskaper  Beteckning Enhet Morän 100 % vattenmättad morän  

Värmeledningstal, fruset material λfruset W/m, °C 2,02 3,34 

Torrdensitet ρd ton/m3 1,99 1,99 

Vattenkvot w - 0,07 0,10 

Effektivt latent värme L' kJ/m3 46416 68920 
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4 Resultat 

I detta avsnitt presenteras resultaten från tjälsimuleringarna i Temp/W. Årscykeln av frysning och tining 
börjar i augusti, varför dag noll representerar den första augusti.  Tjäldjupet redovisas grafiskt med 
stapeldiagram och spridningsdiagram men även i tabellform. Avsnitt 4.4 beskriver tjälsituationen under 
tjälningsprocessen med figurer från Temp/W och i avsnitt 4.5 presenteras tjälsituationen i jorden efter 
en årscykel av frysning och tining. Resultaten från kontrollberäkningarna av tjäldjupet med Stefans 
formel redovisas i avsnitt 4.6.  
 
4.1 Tjälinträngning enligt Modell 2 

Tabell 4.1 sammanfattar tjäldjupen för naturfuktig morän och 100 procent vattenmättad morän, 
beräknade enligt Modell 2 med Luleå som ort. Tjälinträngningen beräknas från betongpelarens yta 
närmast utskovet som exponeras för köldmängden. Beräkningarna är utförda utan tvärgående 
armeringsjärn genom betongkonstruktionen. 

Tabell 4.1 Tjälinträngning Luleå enligt Modell 2 (utan tvärgående armering). 

Luleå F normal F50 F100 

Naturfuktig morän [m] -2,60 -3,30 -4,00 

100% vattenmättad morän [m] -2,60 -3,25 -3,50 
 
Tabell 4.2 sammanfattar tjäldjupen för naturfuktig morän och 100 procent vattenmättad morän, 
beräknade enligt Modell 2 med Jokkmokk som ort. Beräkningarna är utförda utan tvärgående 
armeringsjärn i betongkonstruktionen.  

Tabell 4.2 Tjälinträngning Jokkmokk enligt Modell 2 (utan tvärgående armering). 

Jokkmokk F normal F50 F100 

Naturfuktig morän [m] -2,60 -3,50 -4,40 

100% vattenmättad morän [m] -2,60 -3,40 -4,00 
 
Tabell 4.3 och 4.4 sammanfattar tjäldjupen för de båda orterna beräknade enligt Modell 2 med 
tvärgående armering genom betongkonstruktionen. 
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Tabell 4.3 Tjälinträngning Luleå enligt Modell 2 (med tvärgående armering). 

Luleå F normal F50 F100 

Naturfuktig morän [m] -2,90 -3,90 -4,00 

100% vattenmättad morän [m] -2,80 -3,50 -3,70 
 

Tabell 4.4 Tjälinträngning Jokkmokk enligt Modell 2 (med tvärgående armering). 

Jokkmokk F normal F50 F100 

Naturfuktig morän [m] -3,00 -4,00 -4,40 

100% vattenmättad morän [m] -2,80 -3,50 -4,10 
 
Figur 4.1 till Figur 4.4 visar tjäldjupet för de båda orterna beräknat enligt Modell 2. Tjäldjupet är 
beräknat både med och utan tvärgående armering genom betongkonstruktionen. Tjäldjupet är uppmätt 
efter 260 dagar vad gäller normalvinter (F normal), det vill säga i mitten av april och efter 630 dagar vad 
gäller dimensionerande vinter (F50 och F100), alltså i övergången mellan april och maj. 
 

 

Figur 4.1 Tjäldjup naturfuktig morän utan tvärgående armering. 
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Figur 4.2 Tjäldjup 100% vattenmättad morän utan tvärgående armering. 

 

 

Figur 4.3 Tjäldjup naturfuktig morän med tvärgående armering. 
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Figur 4.4 Tjäldjup 100% vattenmättad morän med tvärgående armering. 

 

4.2 Tjälinträngning enligt Modell 3 

Tabell 4.5 och Tabell 4.6 sammanfattar tjälinträngningen beräknat enligt Modell 3.  

Tabell 4.5 Tjälinträngning Modell 3 (utan tvärgående armering). 

UTAN tvärgående armering 

Köldmängd Ort Tjäldjup [m] 

F normal Luleå -2,70 

Jokkmokk -3,00 

F50 Luleå -3,60 

Jokkmokk -3,90 

F100 Luleå -3,70 

Jokkmokk -4,00 
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Tabell 4.6 Tjälinträngningp enligt Modell 3 (med tvärgående armering). 

MED tvärgående armering 

Köldmängd Ort Tjäldjup [m] 

F normal Luleå -3,00 

Jokkmokk -3,30 

F50 Luleå -3,90 

Jokkmokk -4,40 

F100 Luleå -4,00 

Jokkmokk -4,60 
 

Figur 4.5 och Figur 4.6 visar tjäldjupet beräknat utifrån Modell 3, den första utan tvärgående armering 
genom betongkonstruktionen och den andra med tvärgående armering genom betongkonstruktionen. 
Tjälinträngningen är uppmätt efter 260 dagar vad gäller köldmängden för en normalvinter (F normal), 
det vill säga i mitten av april.  Vad gäller dimensionerande vinter (F50 och F100) uppmäts maximal 
tjälinträngning efter 630 dagar, vilket är beräknat från och med starten av frysning under F-normal med 
påföljande F50 eller F100, alltså i övergången mellan april och maj år två.  

 

Figur 4.5 Tjäldjup enligt Modell 3 (utan tvärgående armering. 
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Figur 4.6 Tjäldjup enligt Modell 3 (med tvärgående armering). 

 

4.3 Tjälinträngningen beroende av tid 

För att illustrera tjälens inträngning med avseende på tiden har Figur 4.7 till Figur 4.9 upprättats. 
Beräkningarna är utförda med och utan tvärgående armering genom betongkonstruktionen för de båda 
orterna Luleå och Jokkmokk. Figur 4.7 visar tjälnedträngningen under en normal vinter (F-normal). 
Figur 4.8 visar tjälnedträngningen under en vinter med återkomsttiden 50 år (F50) och den sista figuren 
(Figur 4.9) illustrerar tjälnedträngningen under en vinter med köldmängd F100. Tjäldjupen som 
graferna baseras på är uppmätta var tionde dag fram till dess att maximalt tjäldjup uppnås, på grund av 
detta slutar kurvorna vid olika tidpunkter. Dag noll illustrerar mätningarnas startdag, det vill säga i 
början av augusti.  
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Figur 4.7 Tjälinträngning med avseende på tid (F-normal). 

 

 

Figur 4.8 Tjälinträngning med avseende på tid. (F50). 
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Figur 4.9 Tjälinträngning med avseende på tid. (F100). 

 

4.4 Resultat illustrerat med figurer från Temp/W 

I detta avsnitt beskrivs tjälningsprocessen med figurer från Temp/W, analysen är utförd med 
köldmängder baserade på Jokkmokk. Figur 4.10- 4.15 visar tjälsituationen i jorden under en normal 
vinter. Figur 4.16- 4.24 illustrerar tjälningsförloppet under en vinter med dimensionerande köldmängd 
F100.  

 

Figur 4.10 Augusti, värmeflödet rör sig inåt från betongkonstruktionen mot tätjorden.  
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Figur 4.11 I november börjar tjälfronten vandra inåt genom betongkonstruktionen. 
Värmeflödet är nu riktat mot betongkonstruktionen, det vill säga värme lämnar tätkärnan. 

 

 

Figur 4.12 I december passerar tjälfronten betongpelaren och påverkar nu tätjorden. Värme 
lämnar tätkärnan vilket illustreras med pilar i riktning mot betongkonstruktionen och den 
kalla ytan. 
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Figur 4.13 I april inträffar maximal tjälinträngning varefter tining påbörjas. 

 

 

Figur 4.14 Tätkärnan tinar under våren och sommaren till följd av värmeflödet från 
betongkonstruktionen in mot tätkärnan. Värmeflödet illustreras med pilar i riktning mot 
tätkärnan. 
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Figur 4.15 I augusti är en del av tätkärnan fortfarande frusen, risk för permafrost föreligger. 
Det frusna området är cirka 0,6 meter brett. 

 

 

Figur 4.16 I augusti påbörjas en ny årscykel av frysning och tining med F100 som 
dimensionerande köldmängd. Situationen i tätkärnan i slutet av augusti är enligt ovanstående 
figur, delar av tätkärnan är alltså fortfarande frusen. Tjälen går ur jorden först i början av 
september. 
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Figur 4.17 I början av oktober ser temperaturfördelningen i jorden ut enligt följande. Varm 
luft strömmar in mot tätkärnan från utskovskonstruktionen. 

 

 

Figur 4.18 I början av november börjar en del av värmen i tätkärnan att strömma mot den 
kallare ytan på betongkonstruktionen, vilket indikerar att frysning är på väg att påbörjas. 

 

 

Figur 4.19 I mitten av november börjar tjälfronten att röra sig genom betongkonstruktionen. 
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Figur 4.20 I slutet av november passerar tjälfronten betongpelaren och påverkar nu tätjorden. 

 

 

Figur 4.21 I februari är tjälsituationen i jorden enligt ovanstående. Värme fortsätter att lämna 
tätkärnan, illustrerat med pilar i riktning mot utskovkonstruktionen och den kalla ytan. 

 

 

Figur 4.22 I maj uppnås maximalt tjäldjup varefter varmare temperaturer påverkar 
värmeströmningen som åter vänder in mot tätkärnan. 
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Figur 2.23 Tjälsituationen i jorden i början av juni. 

 

 

Figur 4.24 Tillbaka i början av augusti är fortfarande en stor del av jorden frusen, området är 
cirka 2 meter brett. Då ingen beräkning av en efterföljande cykel av frysning och tining är 
utförd är det oklart om tätkärnan hinner tina innan frysning återigen påbörjas. Risk för att 
permafrost bildats i tätkärnan föreligger. 

 

4.5 Tjälsituationen i jorden efter en tjälningscykel 

Detta avsnitt beskriver tjälsituationen i jorden efter en årscykel av frysning och tining, tidpunkten är 
augusti månad. Figur 4.25 till Figur 2.27 illustrerar tjälsituationen enligt beräkningar baserade på 
klimatdata för Luleå och Figur 4.28 till Figur 4.30 beskriver tjälsituationen enligt beräkningar baserade 
på klimatdata för Jokkmokk. Beräkningarna som figurerna baseras på är utförda utan tvärgående 
armering genom betongpelaren. 
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Figur 4.25 Tjälsituationen i jorden i augusti efter en årscykel av frysning och tining med 
köldmängden för en normal vinter, baserat på klimatdata för Luleå. Jorden är helt upptinad. 

 

 

Figur 4.26 Tjälsituationen i jorden i augusti efter en årscykel av frysning och tining med F50 
baserat på klimatdata för Luleå. Det frusna området är cirka 0,8 meter brett. 
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Figur 4.27 Tjälsituationen i jorden i augusti efter en årscykel av frysning och tining med F100 
baserat på klimatdata för Luleå. Det frusna området är cirka 1,0 meter brett. 

 

 

Figur 4.28 Tjälsituationen i jorden i augusti efter en årscykel av frysning och tining med 
köldmängden för en normal vinter i Jokkmokk. Det frusna området är cirka 0,6 meter brett. 
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Figur 4.29 Tjälsituationen i jorden i augusti efter en årscykel av frysning och tining med F50 
baserat på kölddata uppmätt i Jokkmokk. Det frusna området är cirka 1,7 meter brett. 

 

 

Figur 4.30 Tjälsituationen i jorden i augusti efter en årscykel av frysning och tining med F100 
baserat på kölddata uppmätt för Jokkmokk. Det frusna området är cirka 2,0 meter brett. 

 

Vid modellering med tvärgående armering genom betongpelaren blir det frusna området något större än 
vid modellering utan tvärgående armering. I Luleå blir området mellan 02-0,3 meter bredare för 
köldmängderna F50 och F100 medan skillnaden i Jokkmokk är närmast obefintlig för samma 
köldmängder. Skillnaden under en normal vinter i Jokkmokk blir dock att bredden ökar cirka 0,2 meter 
vid modellering med tvärgående armering genom betongkonstruktionen. 

 

4.6 Kontrollberäkning av tjäldjup med Stefans formel 

Avsnitt 4.6 innehåller de beräknade tjäldjupen från kontrollberäkningarna med Stefans formel. Tabell 
4.7 nedan sammanfattar den beräknade tjälinträngningen beroende av jordtyp och klimatdata.    
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Tabell 4.7 Tjäldjup enligt kontrollberäkningar med Stefans formel 

Ort  
Köldmängd 

[°d] Tjäldjup morän [m] Tjäldjup 100% vattenmättad morän [m] 

F50 Luleå 2143 4,01 4,24 

F100 Luleå 2336 4,19 4,42 

F50 Jokkmokk 2800 4,59 4,84 

F100 Jokkmokk 3009 4,76 5,02 
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5 Diskussion 

I detta kapitel diskuteras såväl resultat av analyser som de val och antaganden vilka har gjorts för att 
kunna utföra modellering och analys i Temp/W. Diskussionsdelen inleds med analys och resonemang 
kring presenterade resultat vilket följs av diskussion kring modellering, beräkningsmodell, 
byggnadsmaterial och jordmaterial samt övriga funderingar. 

 

5.1 Resultat 

Resultatet av analyserna i Temp/W visar på att frysning sker genom betongkonstruktionen in mot 
tätkärnan. Beroende på jordmaterialets egenskaper samt köldmängd varierar djupet av tjälinträngningen.  

I Luleå varierar tjälinträngningen mellan 2,7 och 3,7 meter då betongkonstruktionen inte innehåller 
tvärgående armeringsjärn och för Jokkmokk är variationen mellan 3,0 och 4,0 meter. Vid modellering 
med tvärgående armeringsjärn genom betongkonstruktionen varierar tjälinträngningen mellan 3,0 och 
4,0 meter för Luleå. I Jokkmokk varierar tjälinträngningen mellan 3,3 och 4,6 meter då betongpelaren 
innehåller tvärgående armering. Resultaten är tillämpliga för tjälinträngning av 2,7 till 4,6 meter i stora 
delar av Sverige. 

 

5.1.1 Modell 2 

Resultat från analyser av Modell 2 visar på att tjälinträngningen blir större i morän med låg vattenhalt än 
i morän med högre vattenhalt. Detta överensstämmer väl med litteraturstudien. Resultat utifrån Modell 
2 visar även på att tvärgående armeringsjärn genom betongkonstruktionen skapar köldbryggor som har 
positiv effekt på tjälinträngningen, det vill säga att tjälinträngningen ökar. Som väntat ger ökad 
köldmängd ökad tjälinträngning och köldmängd uppmätt för Jokkmokk ger större tjälinträngning än 
köldmängd för Luleå. Skillnaden är dock inte särskilt stor, i genomsnitt cirka 0,5 meter.  

 

5.1.2 Modell 3 

Vad gäller analyser av Modell 3, där både vattenmättad och icke vattenmättad morän tas till hänsyn, blir 
tjälinträngningen större med tvärgående armeringsjärn genom betongpelaren än utan armeringsjärn 
genom pelaren. I Jokkmokk blir tjälinträngningen större än i Luleå. 
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5.2 Modellering 

Under arbetets gång har den ursprungliga planen förändrats. Modell 1 skulle ursprungligen användas 
för att illustrera både tjälinträngning i tätkärnan från betongkonstruktionen och tjälnedträngning från 
krönet av dammen. Tanken var att anpassa tätkärnans egenskaper i samspel med 
betongkonstruktionens. Tätkärnan skulle alltså få termiska parametrar viktade med avseende på både 
jord och betong. Genom att utföra analyser i Modell 2 skulle ett genomsnittligt, viktat värmeledningstal 
kunna bestämmas vilket skulle användas i Modell 1 för tätjorden. Därefter skulle randvillkor baserade 
på termiskt värmeflöde istället för temperatur användas vid analysen i Modell 1 Under arbetets 
fortlöpande insågs dock att det inte var möjligt att bestämma ett genomsnittligt värmeledningstal på 
detta vis eftersom de termiska parametrarna varierar för mycket beroende på var i jordprofilen mätning 
sker. Att utifrån dessa förutsättningar uppskatta rimliga termiska parametrar bedömdes bli för osäkert, 
varför tjälinträngningens djup endast undersökts med Modell 2 och Modell 3.  

När det kommer till val av randvillkor för Modell 2 och Modell 3 valdes randvillkoret för 
jordtemperaturen inne i dammen baserat på köldmängden för en normalkall vinter – F-normal. Denna 
köldmängd användes för samtliga analyser. Eventuellt kunde analyser för tätkärnans temperatur 
baserade på Modell 1 ha utförts även för köldmängderna F50 och F100.  Antagande gjordes dock att 
eftersom det uppstår frysning redan vid en normalvinter så kommer fryning även att uppstå vid lägre 
temperaturer i tätkärnan så som vid en 50- respektive 100 års vinter. 

Modelleringen utfördes koppad till två olika materialmodeller i Temp/W vilka var fullständigt termisk 
modell och förenklad termisk modell. Då värmeströmning är kopplat till vattenströmning i jorden kan detta 
medföra effekter på frysningsprocessen så som minskat tjäldjup. Vid utförd modellering har antagande 
gjorts att vattnet i dammkroppen är stillastående. För att undersöka betydelsen av värmetransport till 
följd av grundvattenflöde samt regleringsamplitudens inverkan på tjälningsprocessen bör analyser i en 
sammankopplad konvektionsmodell utföras, lämpligtvis genom att sammankoppla Temp/W med 
Seep/W. 

Vid modelleringen i Temp/W har en mängd förenklingar samt uppskattningar gjorts vilka kan ligga till 
grund för eventuella felkällor. Exempelvis har ingen modifieringsfunktion valts på grund av 
svårigheterna att uppskatta lämpliga värden vad gäller inverkan av snö, vind, nederbörd med mera. 
Grundliga analyser av dessa faktorer kan komma att öka analysernas värde och noggrannhet. Att även ta 
hänsyn till den verkliga temperaturfördelningen i bergrunden bör öka analysernas noggrannhet.  

 

5.3 Beräkningsmodell 

Vad gäller den fullständigt termiska modellen, som användes för de 100 procent vattenmättade 
materialen, antogs graferna för temperatur i relation till värmeledning i Temp/W vara linjära. Det är 
möjligt att koppla olika alfa- respektive betavärden till en funktion för hur andelen ofruset vatten i 
jorden varierar, vilken sedan kopplas till det sammanlagda värmeledningstalet. Detta sker enligt ekvation 
(2.7), vilken beskriver en vattenmättad frusen jord med ett visst innehåll av ofruset vatten.  

Denna sammankopplade funktion skulle dock kräva mer resurser av programvaran, beräkningarna 
skulle bli mer tidskrävande. Att uppskatta lämpliga alfa- och betavärden skulle även bli problematiskt då 
det saknas självklara värden kopplade till det material tätkärnan är uppbyggd av. På grund av dessa två 
faktorer gjordes bedömningen att anta en linjär kurva för temperatur- värmeledning.  

Vid fortsatta analyser kan det vara av värde att undersöka hur stor inverkan valet av alfa- och betavärden 
har på vattenkvoten och andelen ofruset vatten i jorden. 
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5.4 Byggnadsmaterial och jordmaterial 

 

5.4.1 Jordmaterial 

Då en fyllningsdamm är uppbyggd av zoner innehållande många olika material såsom morän, sand, grus 
och sprängsten, är det svårt att uppskatta rimliga värden vad gäller exempelvis porositet, densitet och 
tunghet. Vid val av parametrar för de olika jordmaterialen har noggranna beräkningar utförts med fokus 
på att alla valda parametrar för ett material ska hänga ihop med varandra. Därför har beräkning av 
materialparametrar skett med olika formler beroende på vilka parametrar som från början varit givna. I 
vissa tabeller kan det möjligtvis vid en första anblick upplevas som att värdena för de termiska 
parametrarna för morän, sand, grus och sprängsten inte stämmer i jämförelse med varandra. Exempelvis 
illustrerar Tabell 3.4 att sand har ett lägre värmeledningstal än grus fast det kan tänkas vara tvärtom. 
Detta beror på de uppskattade materialparametrarna för de olika materialen, vilka ligger till grund för 
beräkningen av de termiska parametrarna. Exempelvis ingår Kerstens tal vid beräkning av 
värmeledningstalet. Kerstens tal blir till följd av vattenmättnadsgraden högre för grus än för sand varför 
även värmeledningstalet blir högre för grus. Höga respektive låga värden på olika parametrar medför att 
värmeledningstalet varierar åt båda håll, dock är skillnaden relativt liten för värmeledningstalet av sand 
och grus varför detta inte bedöms vara av betydelse för beräkningarna.  

Vad gäller materialparametrar för tätkärnan antas egenskaper för morän vara representativt. Genom att 
utföra laboratorietester på material från tätjord av siltig sandmorän skulle mer exakta egenskaper kunna 
bestämmas, vilket skulle öka analysens noggrannhet. 

Då jordmaterial som genomgår frysning förändras med avseende på egenskaper rörande exempelvis 
permeabilitet, porositet och densitet, bör detta beaktas vid fortsatta studier av problemet. Möjligtvis kan 
analyser innehållande fler frysningscykler utföras där materialets egenskaper ändras vid varje 
frysningscykel. Detta kan eventuellt medföra att tjäldjupet ökar vid en andra årscykel jämfört med den 
första även om köldmängden är den samma. Risk kan föreligga att svaghetszonen orsakad av frysnings- 
och tiningscyklerna blir större, då jordens permeabilitet ökar till följd av påföljande cykel av frysning och 
tining.  

 

5.4.2 Byggnadsmaterial 

Vid valet av termiska egenskaper gällande stålsponten och armeringen fanns det två värden att välja 
mellan, presenterade enligt Burström (2002) och Andersland & Ladanyi (2004). I detta fall anger 
Burström ett högre värde på värmeledningstalet än Andersland & Ladanyi. Det lägre värdet valdes dock 
för att vara på den säkra sidan då ett högre värmeledningstal medfört mer betydande köldbryggor som 
därmed skulle ha ökat tjälinträngningen.  

 

5.5 Klimat och temperaturdata 

I analyserna har köldmängder för vinter med återkomsttid av 50 respektive 100 år använts. Detta 
eftersom en fyllningsdamms livslängd överstiger 100 år, varför en 50 års vinter med all sannolikhet 
förväntas förekomma under dammens livslängd. F100 har även analyserats för att undersöka effekterna 
av den mest extrema köldmängd som sannolikt kan tänkas förekomma under dammens livstid. 

Resultaten av analyserna i Temp/W visar på att en del av tätkärnan fortfarande är frusen i augusti alltså 
ett år efter påbörjad frysningscykel. Detta resultat gäller för både Luleå och Jokkmokk oavsett undersökt 
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köldmängd med undantag för normalvinter i Luleå. Vad gäller en normalvinter i Luleå så tinar 
tätkärnan i slutet av juli, i Jokkmokk dröjer det dock till i början av september innan tätkärnan helt tinat 
upp. Vid dimensionerande 50- respektive 100 års vinter är det oklart när tätkärnan helt tinar men det 
står klart att tätkärnan förblir delvis frusen ända in i augusti nästkommande år, och att det frusna 
området är större än vid en normal vinter vid samma tid. Vid modellering med tvärgående armering 
genom betongpelaren blir det frusna området något större än vid modellering utan tvärgående armering 
genom betongkonstruktionen. Då förekomst av permafrost i tätkärnan enligt beräkningarna kan 
förekomma, bör fenomenet undersökas i fortsatta studier för att undersöka risker och effekter kopplade 
till detta. 

 

5.6 Övrigt 

 

5.6.1 Inverkan av luckplåtar med värme 

Fyllningsdammarna i Sverige är konstruerade på olika sätt, antingen så ansluter en lamelldamm mot 
utskovskonstruktionen eller så ansluter tätkärnan direkt mot utskovspelaren. Nedanstående diskussion 
berör dammar där tätkärnan ligger i direkt anslutning mot utskovspartiet av betong. 

För att undvika fastfrysning och isbildning av och nedströms luckor, installeras luckfals och sidoplåtar 
med värme. I de fall då luckfals och sidoplåtarna täcker en stor yta av utskovspelaren kan luckplåtarna 
med dess värmetillförsel verka förmildrande vad gäller risken för frysning genom betongkonstruktionen, 
beroende på att utskovspelarens yta värms upp. Hur mycket luckplåtarnas värmetillskott påverkar 
värmeflödet genom betongen och därmed tjälinträngningen i tätkärnan är dock oklart varför vidare 
studier bör utföras för att undersöka detta. 

 

5.6.2 Kontrollberäkning 

Kontrollberäkning av tjälinträngningen har skett med Stefans formel, varefter jämförelse är gjord mellan 
beräknade tjäldjup enligt Modell 2 i Temp/W och kontrollberäknade tjäldjup. Enligt 
kontrollberäkningen blir tjälinträngningen större än vad resultaten från Temp/W uppvisar. Detta 
bedöms dock vara rimligt då Stefans formel ska ge ett överskattat tjäldjup.   

Enligt tabell 3.16 i avsnitt 3.9 blir tjäldjupet något större för 100 procent vattenmättad jord än för 
naturfuktig jord, vilket i verkligheten inte inträffar. Detta beror på att Kerstens tal, Ke, är större för 100 
procent vattenmättad jord än för naturfuktig jord. Ju högre vattenkvot ett material har desto större blir 
vattenmättnadsgraden och därmed blir Kerstens tal större. Detta medför som direkt effekt att även 
tjäldjupet blir större. Enligt litteraturstudier lämpar sig Stefans formel bättre desto fuktigare jorden är 
och desto kallare klimatet är. Slutsatser att dra utifrån detta är att det kontrollräknade tjäldjupet är 
rimligt i fråga om storlek, dock blir överensstämmelsen bättre för den fuktigare jorden. Med en annan 
beräkningsmetod, där aspekter som marktemperatur under tjälgränsen, värmekapacitet för frusen och 
ofrusen jord med mera tas i beaktande, blir förhållandet mellan tjälinträngningen i naturfuktig 
respektive 100 procent vattenmättad jord möjligtvis annorlunda och därmed mer rättvisande.  
 

5.6.3 Metoder för att förhindra och reducera effekterna av frysning 

Enligt utförd litteraturstudie kan värmeslingor installeras i anslutning till betongkonstruktionen och 
sponten för att förhindra frysning, se Figur 2.17. För att detta ska fungera krävs dock att värmen är 
tillräcklig samt påförs konstant för att frysning ska förhindras. Möjligtvis kan någon typ av isolering 
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installeras i anslutningen för att förhindra frysning ut i tätkärnan. Dock måste detta material väljas med 
avseende på samverkan med dammens jordmaterial, så att exempelvis separation med potentiella 
läckagevägar som följd inte uppkommer. 

För att reducera effekterna av frysning och tining kan en centrerad spontvägg installeras i anslutningen 
mellan fyllningsdammen och utskovpartiet. Detta måste dock ske vid dammens byggnationsskede. En 
annan möjlighet att reducera effekterna av frysning kan vara att undvika inblandning av allt för stora 
mängder tjälfarligt material i tätkärnan. 

 
5.6.4 Effekter av två-dimensionell simulering av ett tre-dimensionellt problem 

Efter att ha studerat diverse litteratur kring ämnet framkommer det att skillnader råder mellan vad 
provtagningar, utförda med provgropar på dammens krön, visar i avseende på tjäldjup och simulering 
med finita elementmetoden uppvisar för resultat. Dock är det svårt att på plats undersöka 
tjälinträngningens utbredning i anslutningen mellan tätkärna och betong varför noggrannare analyser 
bör utföras. En förenkling som fått göras till följd av att programvaran endast kan utföra analyser i två 
dimensioner är att bortse ifrån värmeflödet från dammkrönet ner i dammkroppen. Detta värmeflöde 
påverkas av köldmängden och kan eventuellt accelerera tjälningsförloppet i tätkärnan. 

Svårigheterna med att översätta ett tre-dimensionellt problem i ett program som endast klarar av analyser 
i två dimensioner är många, varför ytterligare analyser bör utföras i ett FEM-program som klarar av 
analyser i tre dimensioner. Analyser i ett sådant program bör ge tydligare och mer exakta resultat.  
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6 Slutsatser 

Syftet med examensarbetet var att undersöka om frysning genom betongkonstruktionen ut i tätkärnan 
förekommer eller inte. Slutsatsen är att frysning ut i dammens tätkärna genom betongkonstruktionen 
inträffar. Tjälinträngningen varierar mellan 2,7 och 4,6 meter. 
 
Tjälning sker redan vid en normal vinter i både Luleå och Jokkmokk. De uppkomna tjäldjupen kan 
antas vara rimliga då kontrollberäkningar utförda med Stefans lösning överensstämmer med de tjäldjup 
som beräknats i Temp/W.  
 
Vid högre köldmängd, F50 och F100, förblir en del av tätkärnan frusen mer än ett år efter påbörjad 
frysningscykel. Risk för permafrost i dammens tätkärna till följd av frysningscykler kan enligt 
beräkningarna förekomma. 
 
De beräknade djupen av tjälinträngning är tillämpbara för dammar i hela Norrland, beroende av 
köldmängd. 
 
Då beräkningarna visar på att tjälinträngning förekommer i anslutningen mellan tätkärna och 
betongkonstruktion, ges en förklaring till varför denna zon av erfarenhet är dåligt packad. Till följd av 
frysning och tining kan en svaghetszon i dammkroppen komma att bildas då jord som fryser ändrar 
egenskaper.  Möjlig sprickbildning kan medföra att jorden blir lösare packad, vilket bidrar till att 
potentiella läckagevägar skapas. 
 
Köldbryggor såsom tvärgående armering genom betongkonstruktionen ökar tjälinträngningen. Fokus i 
fortsatta analyser bör läggas på att undersöka hur dessa köldbryggor i verkligheten ser ut.   
 
För att undvika tjälning kan värmeslingor installeras i anslutningen mellan tätkärnan och betongen. En 
möjlig åtgärd för att reducera effekterna av frysning kan vara att anlägga en spontvägg mellan tätkärna 
och betongkonstruktion. 
 
Problemställningen bör utredas ytterligare baserat på noggrannare studier av materialparametrar, 
grundvattenförhållanden och yttre omständigheter som inverkan av vegetation samt snö- och 
vindförhållanden. 
 
Ytterligare utredningar bör ske med en programvara där analys i tre dimensioner är möjlig. 
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7 Rekommendationer på fortsatt arbete  

Tjälnedträngning i fyllningsdammars tätkärna i anslutning till betongkonstruktioner  är en komplex 
frågeställning, varför arbetet med att kartlägga denna frågeställning bör fortsätta. Följande 
frågeställningar är lämpliga att arbeta vidare med; 

 

Hur påverkas jorden av upprepade frysningscykler? 

Vid frysning sker omlagring av struktur och jordens porositet och permeabilitet förändras. Detta medför 
att jorden blir lösare packad. Ett mindre packat material har högre porositet än ett hårt packat material, 
ett material med hög porositet fryser lättare än ett material med låg porositet och tjäldjupet blir större än 
i ett material med låg porositet. Detta kan eventuellt medföra att tjäldjupet ökar vid en andra årscykel 
jämfört med den första även om köldmängden är den samma. Genom att studera fler efterföljande 
årscykler av frysning och tining kan detta möjligtvis kartläggas. Vid varje frynings- och tiningscykel kan 
materialets egenskaper förändras.  
 
Vilka materialegenskaper är mest betydande med avseende på tjälning? 

Parameterstudie för att undersöka om antagna värden för jordmaterialen är rimliga. Vad händer om en 
parameter varieras? Vilka effekter ger detta på tjälens utbredning? 
 
Vilken inverkan har regleringsamplituden på tjäldjupet/ tjälinträngningen? 

Magasinets regleringsamplitud bör påverka tjälningsprocessen med tanke på ändrade 
grundvattenförhållanden. Vid låg vattenyta i magasinet bör dammen innehålla mindre vatten än vid en 
hög magasinsnivå, lågt vatteninnehåll bör ge upphov till ett större tjäldjup. Höjning och sänkning av 
vattennivån i magasinet kan medföra problem kopplade till konvektionseffekter då kalluft pumpas in i 
stödfyllningen på grund av regleringen av vattenytan. Denna strömning av kalluft kan medföra att 
tjälningsprocessen i dammkroppen accelererar och frysfronten når filtret och eventuellt även tätkärnan 
från detta håll.  
 
Vilken inverkan har vattenströmningen genom dammen på tjälningsprocessen? 

Då värmeströmning är kopplat till vattenströmning i jorden kan detta medföra effekter på 
frysningsprocessen så som minskat tjäldjup. Denna frågeställning bör kopplas ihop med ovanstående 
frågeställning rörande betydelsen av magasinets regleringsamplitud. För att undersöka betydelsen av 
värmetransport till följd av grundvattenflöde samt regleringsamplitudens inverkan på tjälningsprocessen 
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bör analyser i en sammankopplad konvektionsmodell utföras, eventuellt genom att sammankoppla 
Temp/W med Seep/W. Tjälningsprocessens påverkan av reservoarens temperaturförändring med 
avseende på årstid bör även undersökas.  
 
Hur påverkas tjäldjupet med hänsyn tagen till andelen ofruset vatten i jorden?   

Hur stor inverkan har andelen ofruset vatten på frysningsprocessen, alltså vilken skillnad gör det att 
koppla olika alfa- respektive betavärden till en funktion som beskriver en variation av ofruset vatten i 
jorden. Förhållandet mellan temperatur och värmeledning antas alltså inte vara linjärt vid modellering. 
 
Vilka förväntade synliga effekter kan hänföras till frysningspåverkan? 

Är det möjligt att exempelvis koppla sättningar på dammens krön till skador orsakade av frysnings- och 
tiningscykler? 
 
Hur påverkas tätkärnan av permafrost? 

Enligt utförda beräkningar kan permafrost förekomma i tätkärnan. Hur påverkas dammen av detta? 
Finns risk för upphängningseffekter av omgivande icke frusen tätjord? Uppkommer separation till följd 
av de olika materialegenskaperna? 
 
Hur påverkas frysningen av tätkärnan om hänsyn även tas till värmeflödet från dammens krön? 

I utförda analyser har detta värmeflöde inte tagits hänsyn till på grund av begränsningar vad gäller 
programvaran som endast klarar analyser i två dimensioner. Vidare undersökningar bör utföras med en 
programvara där möjligheter till att bygga en tre-dimensionell modell finns. Detta för att undersöka hur 
tjälningsförloppet påverkas av värmeflödet från dammens krön ner i dammkroppen. Även inverkan av 
värmeflöde riktat från dammens släntytor in mot tätkärnan kan undersökas med en tre-dimensionell 
analys. Figur 7.1 visar värmeflödet i tre dimensioner. 

 

Figur 7.1 Värmeflöde i tre dimensioner. (Vattenfalls bildarkiv, 2011). 
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Bilaga A - Begrepp inom geotekniken 

 

A.1 Volym och massa 

Massan definieras som material innehållet hos en kropp. Denna betecknas med m och bestäms oftast 
genom vägning. Index s står för fast substans, index w står för porvatten och index g står för porgas. 
Ekvation (A.1) nedan visar sambandet för total massa, m. (Axelsson, 1998). 

h � h� � h� � hi j  h� � h�    (A.1) 

Jordens skrymvolym betecknas med V, i denna volym är öppna och slutna håligheter medräknade. 
Jordens kompaktvolym betecknas med Vs , öppna respektive slutna håligheter är ej medräknade i jordens 
volym. Kompaktvolymen utgör därför den fasta substansens volym. Vp utgör porvolymen och består av 
volymen vatten och volymen gas. Ekvation (A.2) nedan beskriver sambandet för skrymvolymen, V. 
(Axelsson, 1998). 

k � k� � k�      (A.2) 

Sambandet för Vp beskrivs enligt ekvation (A.3). (Axelsson, 1998). 

k� � ki � k�      (A.3) 

 

A.2 Densitet 

Den fasta substansens densitet utgörs av kompaktdensiteten, vilken betecknas med ρs. 
Kompaktdensiteten beskriver förhållandet mellan jordens fasta massa, ms, och jordens fasta volym, Vs. 
Sambandet beskrivs enligt ekvation (A.4). (Axelsson, 1998). 


� � �P
lP       (A.4) 

Skrymdensiteten, ρ, är förhållandet mellan den totala massa och volymen. Förhållandet beskrivs enligt 
ekvation (A.5). (Axelsson, 1998). 


 � �
l        (A.5)
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ρd betecknar torrdensiteten, vilken är förhållandet mellan den fasta substansens massa och den totala 
volymen vid aktuellt portal och vattenkvot. Torrdensiteten används främst vid packningskontroll. 
Sambandet beskrivs av ekvation (A.6). (Larsson, 2008). 


� � �P
l       (A.6) 

 

A.3 Porositet 

Porositeten, n, anger förhållandet mellan porvolymen och den totala volymen. Sambandet ges av 
ekvation (A.7). 

2 � lm
l       (A.7) 

För silt och lera varierar porositeten vanligtvis mellan 25-75 procent, medan porositeten för sand och 
grus ofta uppgår till 15-45 procent. (Larsson, 2008). 

 

A.4 Vattenkvot 

Förhållandet mellan vattnets massa, mw , och den fasta fasens massa, ms , anger vattenkvoten w. Ekvation 
(A.8) nedan anger sambandet för detta förhållande. 

� � �n
�P       (A.8) 

Jordlagren närmast markytan påverkas av nederbörd och torka, varför vattenkvoten och 
vattenmättnadsgraden i jorden varierar under året. (Larsson, 2008). 

 

A.5 Permeabilitet 

Permeabiliteten är ett mått på en jords vattengenomtränglighet. Parametern är av betydelse vid 
dimensionering av jorddammar, tätskärmar och filter. Men även vid bedömning av släntstabilitet och 
tjälfarlighet. Vanligtvis beräknas permeabiliteten för ett material med Darcys lag enligt ekvation (A.9). 

op � � · q � � · r
s       (A.9) 

där    

v* betecknar den genomsnittliga strömningshastigheten, beräknad på total yta vinkelrätt 
mot strömningsriktningen, 

k  utgör permeabilitetskoefficienten, 

h  är tryckfallet på sträckan l, 

l  utgör längden i strömningsriktningen med tryckskillnad h och 

i  betecknar den hydrauliska gradienten, det vill säga förlusten i tryckhöjd per längdenhet i 
strömningsriktningen. 
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Darcys lag kan endast tillämpas vid laminär strömning. Permeabiliteten påverkas av vattnets viskositet 
och densitet, för att ta hänsyn till inverkan av dessa parametrar har termen K införts. K betecknar 
absolut permeabilitet och beskrivs av ekvation (A.10). 

� � t·u
(n       (A.10) 

µ är vätskans viskositet och ρw dess densitet, parametrarna varierar med temperaturen.  

I varviga leror kan permeabiliteten variera med strömningsriktningen. Speciellt om leran innehåller 
siltskikt kan permeabiliteten i horisontalled vara avsevärt mycket högre än permeabiliteten i vertikalled. 
Permeabiliteten i en jord beror huvudsakligen på porstorlek och total porvolym. För många jordarter 
råder ett linjärt samband mellan portalet e och logaritmen för permeabiliteten k. Vad gäller finkorniga 
och månggraderade jordar så minskar permeabiliteten med minskad vattenmättnadsgrad. Bestämning av 
permeabilitet sker antingen genom fältförsök eller laboratorieförsök. I laboratorium sker försöken med 
exempelvis rörpermeameter, kompressometer, triaxialapparat eller ödometerförsök. (Larsson, 2008). 

Det finns en mängd olika faktorer som påverkar permeabiliteten i en jord. Parametrar direkt relaterade 
till jordmaterialet är kornstorleksfördelning, partikelform, mineralogisk sammansättning och portal. 
Permeabiliteten påverkas även av vätskans egenskaper, typ av flöde samt temperatur. Utöver dessa 
parametrar finns det även många faktorer som är av betydelse för permeabiliteten i en jord, frysning och 
sprickbildning hör till viktiga parametrar. (Viklander, 1995). 

 

A.6 Kapillaritet 

I samband med bland annat bestämning av dräneringsdjup, bedömning av por- och jordtryck samt 
dimensionering av kapillärbrytande skikt är det viktigt att ha kännedom om jordens kapillaritet. Jords 
kapillära uppsugningsförmåga av vatten samt dess uppsugningshastighet sammanhänger även starkt med 
tjälskjutningsprocessen. I jordlagret närmast över grundvattenytan påverkas vattenkvoten i huvudsak av 
den kapillära stighöjden. Den kapillära stighöjden beror främst av porstorlek, vilket beror av kornstorlek 
och lagringstäthet. Beroende på vattnets ytspänning stiger vattnet kapillärt i jordens porer, inom den 
kapillära zonen. Då det inte finns någon tydlig gräns mellan torr jord och vattenmättad jord så är den 
kapillära zonen inte entydigt definierad. För att begränsa den kapillära zonen skiljer man på undre och 
övre stighöjd. Över den undre stighöjden minskar vattenmättnadsgraden succesivt fram till att den övre 
stighöjden nås. Graderingstalet Cu avgör storleken av den kapillära zonen, vilken blir mindre för ett 
ensgraderat material än för ett månggraderat. Storleken av den kapillära zonen är även beroende av om 
materialet från början är torrt och därmed suger upp vatten underifrån eller om materialet är 
vattenmättat där vattenytan sjunker. Orsaken till detta är att porstorleken i jorden varierar från små 
mikroporer till sprickor, vilka har olika kapillaritet. Portrycket i den kapillära zonen är negativt, därmed 
blir effektivtrycket i jorden större än totaltrycket. Till följd av det negativa portrycket påverkas 
stabiliteten och bärigheten i jorden. Negativa jordtryck har störst påverkan i siltjordar där den kapillära 
stighöjden är stor. (Larsson, 2008). 
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Bilaga B - Motivering och beräkning av valda av parametrar  

B.1 Morän – naturfuktig jord 

Tabell B.1 Materialparametrar. 

Material w [-] n [-] ρs  [ton/m
3] ρ [ton/m

3] ρd [ton/m
3] 

Morän 0,07 0,26 2,7 2,2 2,0 

Sand 0,03 0,35 2,7 2,0 1,7 

Grus  0,02 0,30 2,7 2,2 1,9 

Sprängsten 0,01 0,4 2,7 2,1 1,6 

 

För moränen har en vattenkvot (w) på sju procent angivits, denna är baserad på erfarenhetsvärden från 
analyser av provgropar på fyllningsdammar. 

Torrdensiteten beräknas utifrån ekvation (B.1); 


� � �1 � 2� · 
�     (B.1) 

Kompaktdensiteten, ρs, uppgår till 2,7 ton/m
3, då kompaktdensiteten är en mycket stabil parameter 

används denna som utgångspunkt vid diverse beräkningar. Denna är hämtad från (Hansbo, 1975).   

Porositeten n är beräknad utifrån portalet (e) och densitetsindex (Id).  

För att beräkna portalet v används ekvation (B.2) nedan; 
w� � ��^_x���

��^_x� �^Ty�     (B.2) 

där 

v��e är portalet i lösaste lagring och 
v��� är portalet i fastaste lagring 
v��e uppgår till 0,9 och v��� uppgår till 0,3. (Andersland, Ladanyi, 2004). 
Densitetsindex w� definieras enligt nedanstående tabell. (Lambe, Withman, 1979) 
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Tabell B.2 Densitetsindex. 

Id [%] Definition 

0-20 Mycket lös 

20-40 Lös 

40-60 Mellanfast 

60-80 Fast 

80-100 Mycket fast 
 

Då tätkärnan i en fyllningsdamm ska vara mycket fast väljs Id till 90 procent.  

Beräkning av portalet v sker genom omskrivning av ekvation (2) enligt nedanstående; 
v �  v��e �  1w� · �v��e � v����3    

v � 0,9 � 10,9 · �0,9 � 0,3�3 � 0,36 
Porositeten 2 beräknas med sambandet nedan (B.3); 
2 � �

���      (B.3) 

2 � 0,36
0,36 � 1 � 0,26 

Torrdensiteten beräknas enligt nedanstående till 1,99 ton/m3. 


� � �1 � 0,26� · 2,7 �!�
�} � 1,99 ~52/h&     

Skrymdensiteten, ρ, beräknas utifrån torrdensiteten och vattenkvoten. Ekvation (B.4) visar sambandet 
för skrymdensiteten. 


 � 
� · �1 � ��     (B.4) 


 � 1,99 · �1 � 0,07�~52/h& � 2,12 ~52/h& 

 � 2,12 ~52/h&      

För att beräkna vattenmättnadsgraden för den naturfuktiga moränen används följande samband (B.5); 

8" � �·(·(P/(n
(P·������ (     (B.5) 

8" � 0,07 · 2,12 · 2,70/1,00
2,70 · �0,07 � 1� � 2,12 � 0,53 

8" � 53 % 
Vattenhalten, o, beräknas enligt ekvation (B.6). 
o � 2 · 8"      (B.6) 

o � 0,26 · 0,53 � 0,14 
o � 14 % 
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B.2 Sand – naturfuktig jord 

Torrdensiteten beräknas enligt ekvation (B.1); 


� � �1 � 2� · 
�     (B.1) 

Kompaktdensiteten, 
�, uppgår till 2,7 ton/m3. (Hansbo, 1975). 

Porositeten n är beräknad utifrån portalet (e) och densitetsindex (Id).  

För att beräkna portalet v används ekvation (B.2) nedan; 
w� � ��^_x���

��^_x� �^Ty�     (B.2) 

där 

v��e är portalet i lösaste lagring och 
v��� är portalet i fastaste lagring 
v��e uppgår till 0,8 och v��� uppgår till 0,5. (Andersland & Ladanyi, 2002). 
Densitetsindex w� definieras enligt tabell B.2. (Lambe, Withman, 1979). 

Tabell B.2 Densitetsindex. 

Id [%] Definition 

0-20 Mycket lös 

20-40 Lös 

40-60 Mellanfast 

60-80 Fast 

80-100 Mycket fast 
 

Då sanden antas vara packad väljs Id till 85 procent.  

Beräkning av portalet v sker genom omskrivning av ekvation (B.2) enligt nedanstående; 
v �  v��e �  1w� · �v��e � v����3    

v � 0,9 � 10,85 · �0,8 � 0,5�3 � 0,55 
Porositeten 2 beräknas med sambandet nedan (B.3); 
2 � �

���      (B.3) 

2 � 0,55
0,55 � 1 � 0,35 

Torrdensiteten beräknas enligt nedanstående till 1,75 ton/m3. 


� � �1 � 0,35� · 2,7 �!�
�} � 1,75 ~52/h&  
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Skrymdensiteten uppgår enligt RIDAS till 1,80 ton/m3 för fast sand. Sanden antas vara fast då dammen 
antas vara packad enligt föreskrifter.  

För sanden beräknas vattenkvoten, w, utifrån ekvation (B.7). 

� � # (
()- � 1      (B.7) 

� � # �,�
�,'�- � 1 � 0,03    

För att beräkna vattenmättnadsgraden för den naturfuktiga sanden används ekvation (B.5). 

8" � �·(·(P/(n
(P·������ (     (B.5) 

8" � 0,03 · 1,80 · 2,70/1,00
2,70 · �0,03 � 1� � 1,80 � 0,15 

8" � 15 % 
Vattenhalten, o, beräknas enligt ekvation (B.6). 
o � 2 · 8"      (B.6) 

o � 0,35 · 0,15 � 0,05 
o � 5 % 
 

B.3 Grus – naturfuktig jord 

Torrdensiteten beräknas enligt ekvation (B.1); 


� � �1 � 2� · 
�     (B.1) 

Kompaktdensiteten, 
�, uppgår till 2,7 ton/m3. (Hansbo, 1975). 

Porositeten n är beräknad utifrån portalet (e) och densitetsindex (Id).  

För att beräkna portalet v används ekvationen (B.2) nedan; 
w� � ��^_x���

��^_x� �^Ty�     (B.2) 

där 

v��e är portalet i lösaste lagring och 
v��� är portalet i fastaste lagring 
v��e uppgår till 0,85 och v��� uppgår till 0,14. (Andersland & Ladanyi, 2002). 
Densitetsindex w� definieras enligt tabell B.2. (Lambe, Withman, 1979). 
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Tabell B.2 Densitetsindex. 

Id [%] Definition 

0-20 Mycket lös 

20-40 Lös 

40-60 Mellanfast 

60-80 Fast 

80-100 Mycket fast 
 

Då gruset antas vara mellanfast till fast packat väljs Id till 60 procent.  

Beräkning av portalet v sker genom omskrivning av ekvation (B.2) enligt nedanstående; 
v �  v��e �  1w� · �v��e � v����3    

v � 0,85 �  10,60 · �0,85 � 0,14�3 � 0,42 
Porositeten 2 beräknas med sambandet nedan (B.3); 
2 � �

���      (B.3) 

2 � 0,42
0,42 � 1 � 0,30 

Torrdensiteten beräknas enligt nedanstående till 1,89 ton/m3. 


� � �1 � 0,30� · 2,7 �!�
�} � 1,90 ~52/h&  

Skrymdensiteten, ρ, beräknas utifrån tungheten på naturfuktig jord ovanför grundvattenyta och 
gravitationskonstanten g. Tungheten för grus uppgår till 20 kN/m3 (Larsson, 2008).  Ekvation (B.8) visar 
sambandet för skrymdensiteten. 


 � K
i       (B.8) 


 � 20
9,81  ~52/h& � 1,94 ~52/h& 


 � 1,94 ~52/h& 
För gruset beräknas vattenkvoten, w, utifrån ekvation (B.7). 

� � # (
()- � 1      (B.7) 

� � #�,+,
�,+$- � 1 � 0,02    

För att beräkna vattenmättnadsgraden för den naturfuktiga sanden används ekvation (B.5). 

8" � �·(·(P/(n
(P·������ (     (B.5) 
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8" � 0,02 · 1,94 · 2,70/1,00
2,70 · �0,02 � 1� � 1,94 � 0,14 

8" � 14 % 
Vattenhalten, o, beräknas enligt ekvation (B.6). 
o � 2 · 8"      (B.6) 

o � 0,30 · 0,14 � 0,04 
o � 4 % 
 

B.4 Sprängsten – naturfuktig jord 

Vad gäller sprängsten så antas vattenkvoten, �, uppgå till en procent.  Detta enligt Vägverket 
Publikation 2001:101. Enligt samma publikation uppgår porositeten, 2, för sprängsten till 40 procent. 
� � 0,01 
2 � 0,40  
Kompaktdensiteten, 
�, för sprängsten uppgår till 2,70 ton/m3. (Hansbo, 1975). 

Utifrån kompaktdensiteten och porositeten beräknas torrdensiteten, 
�, enligt nedanstående ekvation 
(B.1). 


� � �1 � 2� · 
�     (B.1) 


� � �1 � 0,4� · 2,7 ~52/h& � 1,62 ~52/h& 

� � 1,62 ~52/h& 
Skrymdensiteten, 
, beräknas enligt ekvation (B.4). 

 � 
� · �1 � ��     (B.4) 


 � 1,62 · �1 � 0,01�~52/h& � 1,64 ~52/h& 

 � 1,64  ~52/h& 
För att beräkna vattenmättnadsgraden för sprängstenen används ekvation (B.5). 

8" � �·(·(P/(n
(P·������ (     (B.5) 

8" � 0,01 · 1,64 · 2,70/1,00
2,70 · �0,01 � 1� � 1,64 � 0,04 

8" � 4,00 % 
Vattenhalten, o, beräknas enligt ekvation (B.6). 
o � 2 · 8"      (B.6) 

o � 0,40 · 0,04 � 0,016 
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o � 1,6 % 
Porositeten n är beräknad utifrån portalet (e) och densitetsindex (Id).  

För att beräkna portalet v används ekvation (B.2) nedan; 
w� � ��^_x���

��^_x� �^Ty�     (B.2) 

v��e = portalet i lösaste lagring 
v��� = portalet i fastaste lagring 
v��e och v��� anges enligt tabell B.3 nedan. (Andersland & Ladanyi, 2004). 
 

Tabell B.3 Portal. 

Material Definition emax emin 

Morän Silty sand 0,9 0,3 

Sand Ottawa sand 0,8 0,5 

Grus Silty sand & gravel 0,85 0,14 
 

Densitetsindex w� definieras enligt tabell B.2. (Lambe, Withman, 1979). 
Tabell B.2 Densitetsindex. 

Id [%] Definition 

0-20 Mycket lös 

20-40 Lös 

40-60 Mellanfast 

60-80 Fast 

80-100 Mycket fast 
 

Då tätkärnan i en fyllningsdamm ska vara mycket fast väljs Id till 90 procent. Sanden antas vara packad 
och Id väljs därför till 85 procent. Övergångslagret av grus antas ha ett densitetsindex på 60 procent, 
detta då lagret inte går att packa lika hårt som moränen och sanden. Tabell B.4 anger densitetsindex för 
de olika materialen.  

 

Tabell B.4 Densitetsindex för olika material. 

Material Id [%] 

Morän 90 

Sand 85 

Grus 60 
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Utifrån ovanstående data kan portalet v beräknas. Portalet för de olika materialen redovisas enligt 
Tabell B.5. 

Tabell B.5 Portal för olika material. 

Material e 

Morän 0,36 

Sand 0,55 

Grus 0,42 
 

Porositeten 2 beräknas med sambandet nedan (B.3); 
2 � �

���      (B.3) 

Tabell B.6 sammanfattar porositeten för de olika materialen. 

 

Tabell B.6 Porositet för de olika materialen. 

Material n 

Morän 0,26 

Sand 0,35 

Grus 0,30 
 

Vad gäller sprängsten så är porositeten uppskattad till 40 procent enligt Vägverket publikation 
2001:101. Detta eftersom inget lämpligt värde för portal i lösaste respektive fastaste lagring stod att 
finna.  
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Bilaga C – Beräkning av värmeledningstal 

C.1 Matematiska samband 

Två olika värmeledningstal beräknas för jordmaterialen, ett för fruset material och ett för ofruset 
material. Ekvation (C.1) beskriver sambandet för värmeledningstalet för ofrusen jord och ekvation (C.2) 
beskriver sambandet för värmeledningstalet för frusen jord. (LTU, 2003). 

����� � ��!""� · �!	"����� � ��!"" � ��	    (C.1) 

����� � ��!""� · �	"����� � ��!"" � �	    (C.2) 

Värmeledningstalet för torrt, naturligt jordmaterial beräknas enligt ekvation C.3. Detta samband gäller 
alltså för morän, sand och grus. (Andersland, Ladanyi, 2002) 

��!"" � # $,�&'·()
*,'��$,+,'·()�-     (C.3) 

För torrt, krossat material beräknas värmeledningstalet enligt ekvation C.4, denna gäller alltså för 
sprängsten. (Andersland, Ladanyi, 2002) 

��!"" � 0,034 · 12��*,��3     (C.4) 

Vad gäller värmeledningstalet för vattenmättat fruset material ( ��� ) och vattenmättat ofruset material ( ��� ) så sker sambanden ut enligt ekvation C.5 och C.6 (LTU, 2003) (LTU, 2003). 

��� � ����� · �1��3����     (C.5) 

��� � ������ · �1��3����     (C.6) 

�� är värmeledningsförmågan för de fasta partiklarna i jorden, detta tal beräknas enligt ekvation C.7. 
(Sundberg, 1991) 

�� � ��t��"���t��"��r�s� · ��t!"����t��"��r�s�   (C.7) 

Kerstens tal, ���, för ofruset material mindre än sand beräknas enligt ekvation C.8, detta gäller därmed 
för morän och sand. (LTU, 2003) 

��� � 4568" � 1,0     (C.8) 

För ofruset material större än sand beräknas Kerstens tal enligt ekvation C.9. Detta gäller för grus och 
sprängsten. (LTU, 2003) 
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��� � 0,7 · 4568" � 1,0     (C.9) 

Kerstens tal ���, för fruset material beräknas enligt ekvation C.10 för alla jordmaterial. (LTU, 2003) 
��� � 8"      (C.10) 

 

C.1.1 Naturfuktig morän 

Tabell C.1 Indata för beräkning av termiska egenskaper 

Parameter Värde Enhet 

Sr 0,53 - 

λis 2,25 W/(m,°K) 

λw 0,56 W/(m,°K) 

λkorn 2,40 W/(m,°K) 

λkvarts 7,70 W/(m,°K) 

kvartshalt 0,43 - 

n 0,26 - 

ρd 1,99 ton/m3 

 

Beräkning av Kerstens tal enligt ekvation (C.8) och (C.10); 

��� � 8" � 0,53 � 0,53 
��� � 4560,53 � 1,0 � 0,72  
Beräkning av värmeledningstal fasta partiklar efter (C.7); 

�� � ��t��"���t��"��r�s� · ��t!"����t��"��r�s� � 7,70$,,& · 2,40��$,,& �/�h, °K� � 3,94 �/�h, °K�  
Beräkning av värmeledningstal i vattenmättad ofrusen jord enligt ekvation (C.5); 

��� � ����� · �1��3���� � 0,56$,*� · 3,94��$,*� �/�h, °K�  � 2,35 �/�h, °K�  

Beräkning av värmeledningstal i vattenmättad frusen jord enligt ekvation (C.6); 

��� � ������ · �1��3���� � 2,25$,*� · 3,94��$,*��/�h, °K�  � 3,40 �/�h, °K�   

Beräkning av värmeledningstal för torr naturlig jord efter ekvation (C.3); 

��!"" � � 0,137 · 
�2,7 � �0,947 · 
��� � 0,137 · 1,99
2,7 · �0,947 · 1,99�  �/�h, °K�  � 0,33 �/�h, °K�  

Beräkning av värmeledningstal för ofrusen jord enligt (C.1); 

��	 � ����� � ��!""� · �!	"����� � ��!"" � ��3,40 � 0,33� · 0,72� � 0,33 � 1,79 �/�h, °K�  
��	 � 1,79 · 60 · 60 · 24 · �10�&� ��/��, h, °K� � 154,26 ��/��, h, °K)  
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Beräkning av värmeledningstal för frusen jord enligt (C.2); 

�	������ � ��!""� · �	"����� � ��!"" � ��2,35 � 0,33� · 0,53� � 0,33�/�h, °K� � 1,94 �/h, °K
  

�	 � 1,94 · 60 · 60 · 24 · �10�&���/��, h, °K� � 167,67 ��/��, h, °K)  
  

C.1.2 Naturfuktig sand 

Tabell C.2 Indata för beräkning av termiska egenskaper 

Parameter Värde Enhet 

Sr 0,15 - 

λis 2,25 W/(m,°K) 

λw 0,56 W/(m,°K) 

λkorn 2,40 W/(m,°K) 

λkvarts 7,70 W/(m,°K) 

kvartshalt 0,60 - 

n 0,35 - 

ρd 1,75 ton/m3 

 

Beräkning av Kerstens tal enligt ekvation (C.8) och (C.10); 

��� � 8" � 0,15 
��� � 4560,15 � 1,0 � 0,17  
Beräkning av värmeledningstal fasta partiklar efter (C.7); 

�� � ��t��"���t��"��r�s� · ��t!"����t��"��r�s� � 7,70$,�$ · 2,40��$,�$ �/�h, °K� � 4,83 �/�h, °K�  
Beräkning av värmeledningstal i vattenmättad ofrusen jord enligt ekvation (C.5); 

��� � ����� · �1��3���� � 0,56$,&� · 4,83��$,&� �/�h, °K�  � 2,26 �/�h, °K�  

Beräkning av värmeledningstal i vattenmättad frusen jord enligt ekvation (C.6);  

��� � ������ · �1��3���� � 2,25$,&� · 4,83��$,&� �/�h, °K�  � 3,69 �/�h, °K�   

Beräkning av värmeledningstal för torr naturlig jord, (C.3); 

��!"" � � 0,137 · 
�2,7 � �0,947 · 
��� � 0,137 · 1,75
2,7 · �0,947 · 1,75�  �/�h, °K�  � 0,23 �/�h, °K�  

Beräkning av värmeledningstal för ofrusen jord, (C.1); 

��	 � ����� � ��!""� · �!	"����� � ��!"" � ��3,69 � 0,23� · 0,17� � 0,2 � 0,53 �/�h, °K�  
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��	 � 0,53 · 60 · 60 · 24 · �10�&� ��/��, h, °K� � 45,86 ��/��, h, °K)  
  

Beräkning av värmeledningstal för frusen jord, (C.2); 

�	������ � ��!""� · �	"����� � ��!"" � ��2,26 � 0,23� · 0,15� � 0,23 �/�h, °�� � 0,74 �/�h, °�� 
�	 � 0,74 · 60 · 60 · 24 · �10�&���/��, h, °K� � 64,23 ��/��, h, °K)  

 

C.1.3 Naturfuktigt grus 

Tabell C.3 Indata för beräkning av termiska egenskaper 

Parameter Värde Enhet 

Sr 0,14 - 

λis 2,25 W/(m,°K) 

λw 0,56 W/(m,°K) 

λkorn 2,40 W/(m,°K) 

λkvarts 7,70 W/(m,°K) 

kvartshalt 0,30 - 

n 0,30 - 

ρd 1,90 ton/m3 

 

Beräkning av Kerstens tal efter ekvation (C.9) och (C.10); 

��� � 8" � 0,14 
��� � 0,7 · 4560,14 � 1,0 � 0,40 
Beräkning av värmeledningstal fasta partiklar enligt (C.7); 

�	� � ��t��"���t��"��r�s� · ��t!"����t��"��r�s� � 7,70$,&$ · 2,40��$,&$ �/�h, °K�  � 3,41�/
�h, °K�   

Beräkning av värmeledningstal i vattenmättad ofrusen jord, (C.5); 

��� � ����� · �1��3���� � 0,56$,&$ · 3,41��$,&$�/�h, °K�  � 1,99 �/�h, °K� 
  

Beräkning av värmeledningstal i vattenmättad frusen jord, (C.6);   

��� � ������ · �1��3���� � 2,25$,&$ · 3,41��$,&$ �/�h, °K�  � 3,01 �/�h, °K�   

Beräkning av värmeledningstal för torr naturlig jord enligt ekvation (C.3); 

��!"" � � 0,137 · 
�2,7 � �0,947 · 
��� � 0,137 · 1,90
2,7 · �0,947 · 1,90�  �/�h, °K�  � 0,29 �/�h, °K�  

Beräkning av värmeledningstal för ofrusen jord enligt (C.1); 



 
Bilaga C 

 
 

 

 

Luleå Tekniska Universitet, Avdelningen för Geoteknik 95 

��	 � ����� � ��!""� · �!	"����� � ��!"" � ��3,01 � 0,29� · 0,40� � 0,29 � 0,96 �/�h, °K�  
��	 � 0,96 · 60 · 60 · 24 · �10�&���/��, h, °K� � 82,94 ��/��, h, °K)  
  

Beräkning av värmeledningstal för frusen jord enligt (C.2); 

�	������ � ��!""� · �	"����� � ��!"" � ��1,99 � 0,29� · 0,14� � 0,29 �/�h, °�� � 0,66 �/�h, °�� 
�	 � 0,66 · 60 · 60 · 24 · �10�&���/��, h, °K� � 56,99 ��/��, h, °K)  

 

C.1.4 Naturfuktig sprängsten 

Tabell C.4 Indata för beräkning av termiska egenskaper 

Parameter Värde Enhet 

Sr 0,04 - 

λis 2,25 W/(m,°K) 

λw 0,56 W/(m,°K) 

λkorn 2,40 W/(m,°K) 

λkvarts 7,70 W/(m,°K) 

kvartshalt 0,30 - 

n 0,40 - 

ρd 1,62 ton/m3 

 

Beräkning av Kerstens tal enligt (C.9) och (C.10); 

��� � 8" � 0,04 
��� � 0,7 · 4560,14 � 1,0 � 0,03 
Värmeledningstalet vad gäller fasta partiklar för sprängsten antags vara 3,5 W/(m,°K), detta eftersom att 
inga uppgifter vad gäller kvarthalt står att finna. Värdet är hämtat fån Sundberg, 1991. 

Beräkning av värmeledningstal i vattenmättad ofrusen jord enligt (C.5); 

��� � ����� · �1��3���� � 0,56$,&$ · 3,50��$,&$ �/�h, °K� � 1,68 �/�h, °K�  

Beräkning av värmeledningstal i vattenmättad frusen jord enligt ekvation (C.6); 

��� � ������ · �1��3���� � 2,25$,&$ · 3,50��$,&$ �/�h, °K� � 2,93 �/�h, °K�   

Beräkning av värmeledningstal för torrt krossat material, (C.4); 

��!"" � 0,034 · 12��*,��3 � 0,034 · 0,40�*,��/�h, °K� � 0,23 �/�h, °K�   

Beräkning av värmeledningstal för ofrusen jord, (C.1); 

��	 � ����� � ��!""� · �!	"����� � ��!"" � ��2,93 � 0,23� · 0,03� � 0,23 � 0,27 �/�h, °K�  
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��	 � 0,27 · 60 · 60 · 24 · �10�&� ��/��, h, °K� � 23,28 ��/��, h, °K)  
  

Beräkning av värmeledningstal för frusen jord, (C.2); 

�	������ � ��!""� · �	"����� � ��!"" � ��1,68 � 0,23� · 0,04� � 0,23 � 0,34 �/�h, °�� 
�	 � 0,34 · 60 · 60 · 24 · �10�&���/��, h, °K� � 29,57 ��/��, h, °K)  

 

C.1.5 100 procent vattenmättad morän 

Tabell C.5 Indata för beräkning av termiska egenskaper 

Parameter Värde Enhet 

Sr 1,00 - 

λis 2,25 W/(m,°K) 

λw 0,56 W/(m,°K) 

λkorn 2,40 W/(m,°K) 

λkvarts 7,70 W/(m,°K) 

kvartshalt 0,30 - 

n 0,40 - 

ρd 1,62 ton/m3 

 

Beräkning av Kerstens tal enligt (C.8) och (C.10); 

��� � 8" � 1,0 
��� � 4561,00 � 1,0 � 1,00  
Beräkning av värmeledningstal fasta partiklar enligt ekvation (C.7); 

�� � ��t��"���t��"��r�s� · ��t!"����t��"��r�s� � 7,70$,,& · 2,40��$,,&�/�h, °K�  � 3,94 �/�h, °K�  
Beräkning av värmeledningstal i vattenmättad ofrusen jord, (C.5); 

��� � ����� · �1��3���� � 0,56$,*� · 3,94��$,*��/�h, °K�  � 2,35 �/�h, °K�  

Beräkning av värmeledningstal i vattenmättad frusen jord, (C.6);   

��� � ������ · �1��3���� � 2,25$,*� · 3,94��$,*��/�h, °K�  � 3,40 �/�h, °K�   

Beräkning av värmeledningstal för torr naturlig jord enligt ekvation (C.3); 

��!"" � � 0,137 · 
�2,7 � �0,947 · 
��� � 0,137 · 1,99
2,7 · �0,947 · 1,99� �/�h, °K�  � 0,33 �/�h, °K�  

Beräkning av värmeledningstal för ofrusen jord enligt (C.1); 

��	 � ����� � ��!""� · �!	"����� � ��!"" � ��3,40 � 0,33� · 1,00� � 0,33 � 2,35 �/�h, °K�  
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��	 � 2,35 · 60 · 60 · 24 · �10�&� ��/��, h, °K� � 203,07 ��/��, h, °K)  
  

Beräkning av värmeledningstal för frusen jord efter (C.2); 

�	������ � ��!""� · �	"����� � ��!"" � ��2,35 � 0,33� · 1,00� � 0,33 � 3,40 �/�h, °�� 
�	 � 3,40 · 60 · 60 · 24 · �10�&� ��/��, h, °K� � 293,44 ��/��, h, °K)  
   

C.1.6 100 procent vattenmättad sand 

Tabell C.6 Indata för beräkning av termiska egenskaper 

Parameter Värde Enhet 

Sr 1,00 - 

λis 2,25 W/(m,°K) 

λw 0,56 W/(m,°K) 

λkorn 2,40 W/(m,°K) 

λkvarts 7,70 W/(m,°K) 

kvartshalt 0,60 - 

n 0,35 - 

ρd 1,75 ton/m3 

 

Beräkning av Kerstens tal enligt ekvation (C.8) och (C.10); 

��� � 8" � 1,00 
��� � 4561,00 � 1,0 � 1,00  
Beräkning av värmeledningstal fasta partiklar, (C.7); 

�� � ��t��"���t��"��r�s� · ��t!"����t��"��r�s� � 7,70$,�$ · 2,40��$,�$�/�h, °K�  � 4,83 �/�h, °K�  
Beräkning av värmeledningstal i vattenmättad ofrusen jord, (C.5); 

��� � ����� · �1��3���� � 0,56$,&� · 4,83��$,&��/�h, °K�  � 2,26 �/�h, °K�  

Beräkning av värmeledningstal i vattenmättad frusen jord, (C.6);   

��� � ������ · �1��3���� � 2,25$,&� · 4,83��$,&��/�h, °K�  � 3,69 �/�h, °K�   

Beräkning av värmeledningstal för torr naturlig jord enligt ekvation (C.3); 

��!"" � � 0,137 · 
�2,7 � �0,947 · 
��� � 0,137 · 1,75
2,7 · �0,947 · 1,75� �/�h, °K�  � 0,23 �/�h, °K�  

Beräkning av värmeledningstal för ofrusen jord efter (C.1); 

��	 � ����� � ��!""� · �!	"����� � ��!"" � ��3,69 � 0,23� · 1,00� � 0,23 � 2,26 �/�h, °K�  
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��	 � 2,26 · 60 · 60 · 24 · �10�&���/��, h, °K� � 195,16 ��/��, h, °K)  
  

Beräkning av värmeledningstal för frusen jord enligt (C.2); 

�	������ � ��!""� · �	"����� � ��!"" � ��2,26 � 0,23� · 1,00� � 0,23 � 3,69 �/�h, °�� 
�	 � 3,69 · 60 · 60 · 24 · �10�&���/��, h, °K� � 318,75 ��/��, h, °K)  
 

C.1.7 100 procent vattenmättat grus 

Tabell C.7 Indata för beräkning av termiska egenskaper 

Parameter Värde Enhet 

Sr 1,00 - 

λis 2,25 W/(m,°K) 

λw 0,56 W/(m,°K) 

λkorn 2,40 W/(m,°K) 

λkvarts 7,70 W/(m,°K) 

kvartshalt 0,30 - 

n 0,30 - 

ρd 1,90 ton/m3 

 

Beräkning av Kerstens tal efter ekvation (C.9) och (C.10); 

��� � 8" � 1,00 
��� � 0,7 · 4561,00 � 1,0 � 1,00 
Beräkning av värmeledningstal fasta partiklar enligt (C.7); 

�	� � ��t��"���t��"��r�s� · ��t!"����t��"��r�s� � 7,70$,&$ · 2,40��$,&$ �/�h, °K�  � 3,41 �/
�h, °K�   

Beräkning av värmeledningstal i vattenmättad ofrusen jord, (C.5); 

��� � ����� · �1��3���� � 0,56$,&$ · 3,41��$,&$�/�h, °K�  � 1,99 �/�h, °K�  

Beräkning av värmeledningstal i vattenmättad frusen jord, (C.6);   

��� � ������ · �1��3���� � 2,25$,&$ · 3,41��$,&$�/�h, °K�  � 3,01 �/�h, °K�   

Beräkning av värmeledningstal för torr naturlig jord enligt ekvation (C.3); 

��!"" � � 0,137 · 
�2,7 � �0,947 · 
��� � 0,137 · 1,90
2,7 · �0,947 · 1,90� �/�h, °K�  � 0,29 �/�h, °K�  

Beräkning av värmeledningstal för ofrusen jord, (C.1); 
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��	 � ����� � ��!""� · �!	"����� � ��!"" � ��3,01 � 0,29� · 1,00� � 0,29 � 1,99 �/�h, °K�  
��	 � 1,99 · 60 · 60 · 24 · �10�&���/��, h, °K� � 171,87 ��/��, h, °K)   

Beräkning av värmeledningstal för frusen jord, (C.2); 

�	������ � ��!""� · �	"����� � ��!"" � ��1,99 � 0,29� · 1,00� � 0,29 � 3,01 �/�h, °�� 
�	 � 3,01 · 60 · 60 · 24 · �10�&���/��, h, °K� � 260,04 ��/��, h, °K)   

 

C.1.8 100 procent vattenmättad sprängsten  

Tabell C.8 Indata för beräkning av termiska egenskaper 

Parameter Värde Enhet 

Sr 1,00 - 

λis 2,25 W/(m,°K) 

λw 0,56 W/(m,°K) 

λkorn 2,40 W/(m,°K) 

λkvarts 7,70 W/(m,°K) 

kvartshalt 0,30 - 

n 0,40 - 

ρd 1,62 ton/m3 

 

Beräkning av Kerstens tal enligt ekvaion (C.9) och (C.10); 

��� � 8" � 1,00 
��� � 0,7 · 4561,00 � 1,0 � 1,00 
Värmeledningstalet vad gäller fasta partiklar för sprängsten antags vara 3,5 W/(m,°K), detta eftersom att 
inga uppgifter vad gäller kvarthalt står att finna. Värdet är hämtat fån Sundberg, 1991. 

Beräkning av värmeledningstal i vattenmättad ofrusen jord, (C.5); 

��� � ����� · �1��3���� � 0,56$,&$ · 3,50��$,&$�/�h, °K� � 1,68 �/�h, °K�  

Beräkning av värmeledningstal i vattenmättad frusen jord, (C.6);   

��� � ������ · �1��3���� � 2,25$,&$ · 3,50��$,&$�/�h, °K� � 2,93 �/�h, °K�   

Beräkning av värmeledningstal för torrt krossat material, (C.4); 

��!"" � 0,034 · 12��*,��3 � 0,034 · 0,40�*,��/�h, °K� � 0,23 �/�h, °K�   

Beräkning av värmeledningstal för ofrusen jord enligt ekvation (C.1); 

��	 � ����� � ��!""� · �!	"����� � ��!"" � ��2,93 � 0,23� · 1,00� � 0,23 � 1,68 �/�h, °K�  
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��	 � 1,68 · 60 · 60 · 24 · �10�&���/��, h, °K� � 145,29 ��/��, h, °K)  
Beräkning av värmeledningstal för frusen jord efter ekvation (C.2); 

�	������ � ��!""� · �	"����� � ��!"" � ��1,68 � 0,23� · 1,00� � 0,23 �/�h, °K� � 4,77 �/�h, °�� 
�	 � 4,77 · 60 · 60 · 24 · �10�&���/��, h, °K� � 412,42 ��/��, h, °K)  
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Bilaga D – Beräkning av specifik värmekapacitet 

Två olika värden beräknas vad gäller jordens specifika värmekapacitet, ett värde för ofruset material (Cuf) 
och ett värde för fruset material (Cf). Ekvation (D.1) anger sambandet för värmekapaciteten för ofruset 
material och ekvation (D.2) anger sambandet för värmekapaciteten för fruset material. 

��	 � 
� · ���"��t�s � �� · ���    (D.1) 

�	 � 
� · ���"��t�s � �� · ����    (D.2) 

Det specifika värmet för partikeln (cpartikel) beräknas enligt ekvation (D.3); 

��"��t�s � ��t��"�� · �o��~���4~� � #i"���� · �1 � �o��~���4~�-�  (D.3) 

Kvartshalten är enligt Sundberg (1991). Värdena är beräknade som medelvärden utifrån intervall i figur 
D1 nedan. 

 

Figur D1 Variationsområdet för kvarts i olika jordarter som funktion av kornstorleken. 
(Sundberg, 1991). 
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Resterande bergartsinnehåll i jordpartiklarna antass vara granit/gnejs. Det specifika värmet är sedan 
beräknat genom viktning av kvartshalten och halten granit/gnejs. Det specifika värmet ingår som 
parameter vid beräkning av värmekapaciteten. Vad gäller sprängsten så finns inget lämpligt värde för 
kvartshalten, det specifika värmet är antaget enligt Knutsson (1999) tabell II sida 31. Detta värde 
stämmer bra överens med LTU (2003). 

 

D.1 Naturfuktig morän 

Tabell D.1 Indata för beräkning av termiska egenskaper 

Parameter Värde Enhet 

cis 2,04 kJ/kg, °K 

cw 4,20 kJ/kg, °K 

ckvarts 0,75 kJ/kg, °K 

cgranit 0,83 kJ/kg, °K 

kvartshalt 0,43 - 

w 0,07 - 

ρd 1,99 ton/m3 

 

Beräkning av specifikt värme partikel enligt ekvation (D.3); 

��"��t�s � ��t��"�� · �o��~���4~� � #i"���� · �1 � �o��~���4~�-� 
� ��0,75 · 0,43� � 10,83 · �1 � 0,43�3���/��6, °�� � 0,80 ��/��6, °�� 
Beräkning av specifik värmekapacitet ofruset material, (D.1); 

��	 � 
� · ���"��t�s � �� · ��� � 1,99 · �0,80 � �0,07 · 4,20����/��6, °�� � 2163,97��/�h&, °�� 
Beräkning av specifik värmekapacitet fruset material, (D.2); 

�	 � 
� · ���"��t�s � �� · ���� � 1,99 · �0,80 � �0,07 · 2,04����/��6, °�� � 1863,79 ��/�h&, °��
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D.2 Naturfuktig sand 

Tabell D.2 Indata för beräkning av termiska egenskaper 

Parameter Värde Enhet 

cis 2,04 kJ/kg, °K 

cw 4,20 kJ/kg, °K 

ckvarts 0,75 kJ/kg, °K 

cgranit 0,83 kJ/kg, °K 

kvartshalt 0,60 - 

w 0,03 - 

ρd 1,75 ton/m3 

 

Beräkning av specifikt värme partikel utifrån ekvation (D.3); 

��"��t�s � ��t��"�� · �o��~���4~� � #i"���� · �1 � �o��~���4~�-� 
� ��0,75 · 0,60� � 10,83 · �1 � 0,60�3���/��6, °�� � 0,78 ��/��6, °�� 
Beräkning av specifik värmekapacitet ofruset material enligt (D.1); 

��	 � 
� · ���"��t�s � �� · ��� � 1,75 · �0,78 � �0,03 · 4,20����/��6, °�� � 1586,80��/�h&, °�� 
Beräkning av specifik värmekapacitet fruset material efter (D.2); 

�	 � 
� · ���"��t�s � �� · ���� � 1,75 · �0,78 � �0,03 · 2,04����/��6, °�� � 1473,55 ��/�h&, °�� 
 

D.3 Naturfuktig t grus 

Tabell D.3 Indata för beräkning av termiska egenskaper 

Parameter Värde Enhet 

cis 2,04 kJ/kg, °K 

cw 4,20 kJ/kg, °K 

ckvarts 0,75 kJ/kg, °K 

cgranit 0,83 kJ/kg, °K 

kvartshalt 0,30 - 

W 0,02 - 

ρd 1,90 ton/m3 

 

Beräkning av specifikt värme partikel, (D.3); 

��"��t�s � ��t��"�� · �o��~���4~� � #i"���� · �1 � �o��~���4~�-� 
� ��0,75 · 0,30� � 10,83 · �1 � 0,30�3���/��6, °�� � 0,81 ��/��6, °�� 
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Beräkning av specifik värmekapacitet ofruset material efter (D.1); 

��	 � 
� · ���"��t�s � �� · ��� � 1,90 · �0,81 � �0,02 · 4,20����/��6, °�� � 1699,30��/�h&, °�� 
Beräkning av specifik värmekapacitet fruset material enligt (D.2); 

�	 � 
� · ���"��t�s � �� · ���� � 1,90 · �0,81 � �0,02 · 2,04����/��6, °�� � 1611,32 ��/�h&, °�� 
 

D.4 Naturfuktig  sprängsten 

Tabell D.4 Indata för beräkning av termiska egenskaper 

Parameter Värde Enhet 

cis 2,04 kJ/kg, °K 

cw 4,20 kJ/kg, °K 

ckvarts 0,75 kJ/kg, °K 

cgranit 0,83 kJ/kg, °K 

kvartshalt 0,30 - 

W 0,01 - 

ρd 1,62 ton/m3 

 

Beräkning av specifikt värme partikel enligt ekvation (D.3); 

��"��t�s � ��t��"�� · �o��~���4~� � #i"���� · �1 � �o��~���4~�-� 
� ��0,75 · 0,30� � 10,83 · �1 � 0,30�3���/��6, °�� � 0,81 ��/��6, °�� 
Beräkning av specifik värmekapacitet ofruset material enligt ekvation (D.1); 

��	 � 
� · ���"��t�s � �� · ��� � 1,62 · �0,81 � �0,01 · 4,20����/��6, °�� � 3106,78��/�h&, °�� 
Beräkning av specifik värmekapacitet fruset material enligt ekvation (D.2); 

�	 � 
� · ���"��t�s � �� · ���� � 1,62 · �0,81 � �0,01 · 2,04����/��6, °�� � 1338,77 ��/�h&, °�� 
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D.5 100 procent vattenmättad morän 

Tabell D.5 Indata för beräkning av termiska egenskaper 

Parameter Värde Enhet 

cis 2,04 kJ/kg, °K 

cw 4,20 kJ/kg, °K 

ckvarts 0,75 kJ/kg, °K 

cgranit 0,83 kJ/kg, °K 

kvartshalt 0,43 - 

W 0,10 - 

ρd 1,99 ton/m3 

 

Beräkning av specifikt värme partikel enligt (D.3); 

��"��t�s � ��t��"�� · �o��~���4~� � #i"���� · �1 � �o��~���4~�-� 
� ��0,75 · 0,43� � 10,83 · �1 � 0,43�3���/��6, °�� � 0,80 ��/��6, °�� 
Beräkning av specifik värmekapacitet ofruset material, (D.1); 

��	 � 
� · ���"��t�s � �� · ��� � 1,99 · �0,80 � �0,10 · 4,20����/��6, °�� � 2446,95��/�h&, °�� 
Beräkning av specifik värmekapacitet fruset material, (D.2); 

�	 � 
� · ���"��t�s � �� · ���� � 1,99 · �0,80 � �0,10 · 2,04����/��6, °�� � 2001,24 ��/�h&, °��
   

 

D.6 100 procent vattenmättad sand 

Tabell D.6 Indata för beräkning av termiska egenskaper 

Parameter Värde Enhet 

cis 2,04 kJ/kg, °K 

cw 4,20 kJ/kg, °K 

ckvarts 0,75 kJ/kg, °K 

cgranit 0,83 kJ/kg, °K 

kvartshalt 0,60 - 

W 0,17 - 

ρd 1,75 ton/m3 

 

Beräkning av specifikt värme partikel; 

��"��t�s � ��t��"�� · �o��~���4~� � #i"���� · �1 � �o��~���4~�-� 
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� ��0,75 · 0,60� � 10,83 · �1 � 0,60�3���/��6, °�� � 0,78 ��/��6, °�� 
Beräkning av specifik värmekapacitet ofruset material; 

��	 � 
� · ���"��t�s � �� · ��� � 1,75 · �0,78 � �0,17 · 4,20����/��6, °�� � 2613,95��/�h&, °�� 
Beräkning av specifik värmekapacitet fruset material; 

�	 � 
� · ���"��t�s � �� · ���� � 1,75 · �0,78 � �0,17 · 2,04����/��6, °�� � 1960,58 ��/�h&, °�� 
 

D.7 100 procent vattenmättat grus 

Tabell D.7 Indata för beräkning av termiska egenskaper 

Parameter Värde Enhet 

cis 2,04 kJ/kg, °K 

cw 4,20 kJ/kg, °K 

ckvarts 0,75 kJ/kg, °K 

cgranit 0,83 kJ/kg, °K 

kvartshalt 0,30 - 

w 0,18 - 

ρd 1,90 ton/m3 

 

Beräkning av specifikt värme partikel, (D.3); 

��"��t�s � ��t��"�� · �o��~���4~� � #i"���� · �1 � �o��~���4~�-� 
� ��0,75 · 0,30� � 10,83 · �1 � 0,30�3���/��6, °�� � 0,81 ��/��6, °�� 
Beräkning av specifik värmekapacitet ofruset material enligt (D.1); 

��	 � 
� · ���"��t�s � �� · ��� � 1,90 · �0,81 � �0,18 · 4,20����/��6, °�� � 2964,75��/�h&, °�� 
Beräkning av specifik värmekapacitet fruset material enligt ekvation (D.2); 

�	 � 
� · ���"��t�s � �� · ���� � 1,90 · �0,81 � �0,18 · 2,04����/��6, °�� � 2235,18 ��/�h&, °�� 
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D.8 100 procent vattenmättad sprängsten   

Tabell D.8 Indata för beräkning av termiska egenskaper 

Parameter Värde Enhet 

cis 2,04 kJ/kg, °K 

cw 4,20 kJ/kg, °K 

ckvarts 0,75 kJ/kg, °K 

cgranit 0,83 kJ/kg, °K 

kvartshalt 0,30 - 

w 0,32 - 

ρd 1,62 ton/m3 

 

Beräkning av specifikt värme partikel, (D.3); 

��"��t�s � ��t��"�� · �o��~���4~� � #i"���� · �1 � �o��~���4~�-� 
� ��0,75 · 0,30� � 10,83 · �1 � 0,30�3���/��6, °�� � 0,81 ��/��6, °�� 
Beräkning av specifik värmekapacitet ofruset material enligt (D.1); 

��	 � 
� · ���"��t�s � �� · ��� � 1,62 · �0,81 � �0,32 · 4,20����/��6, °�� � 3476,35��/�h&, °�� 
Beräkning av specifik värmekapacitet fruset material efter ekvation (D.2); 

�	 � 
� · ���"��t�s � �� · ���� � 1,62 · �0,81 � �0,32 · 2,04����/��6, °�� � 2367,89 ��/�h&, °�� 
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Bilaga E - Kontrollberäkning av tjäldjup med Stefans formel. 

För att beräkna det maximala tjäldjupet i en jordprofil används Stefans lösning. Sambandet ser ut enligt 
nedanstående ekvation (E.1); 

N1*·LM·�3
Z< � �      (E.1)

     
 

där 

frusenλ   är värmeledningstalet för frusen jord   [W/m, °C] 

F  är köldmängden     [°dagar] 

L’ är det effektiva latenta värmet och   [J/m3] 

z  är tjäldjupet     [m] 

Det effektiva latenta värmet( L’) beräknas med ekvation (E.2). 

;< � ; · � · 
�      (E.2) 

Tjäldjupet beräknas för Luleå och Jokkmokk enligt köldmängder i tabell X. 

Tabell E.1 Köldmängd Luleå och Jokkmokk 

Ort  Köldmängd [°d] 

F50 Luleå 2143 

F100 Luleå 2336 

F50 Jokkmokk 2800 

F100 Jokkmokk 3009 

 

För att kunna verifiera beräkningarna i programmet mot dessa handberäkningar, måste ett totalt 
värmeledningstal för hela konstruktionen beräknas. Detta sker enligt ekvation (E.3). 

��
L� � �G

LG � �}
L } � ��

L� � �c�c_Q
Lc�c_Q     (E.3) 

(E.4) visar ett förtydligande av ekvation (E.3). 
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�PcåQ
LQ_��` � � ���c�y�

LQ_��` G � �PcåQ
LQ_��` } � � �`)

LQ_��` � � �c�c_Q
Lc�c_Q    (E.4) 

 

Tabell E.2 nedan visar de olika lagrens parametrar. 

Tabell E.2 Indata lager 

Värmeledningstal Tjocklek Värmeledningstal 

Material λ [kJ/dag, m] d [m] λdel [kJ/dag, m] 

Armering 3715,2 0,1 2,69165E-05 

Betong 199,584 1 0,005010422 

Armering 3715,2 0,2 5,38329E-05 

Morän frusen 167,7 10 0,059641221 

Morän 100% frusen 293,4 10 0,034078624 

 

Konstruktionens totala tjocklek uppgår till 11,3 meter. 

Utifrån ekvation (E.4) beräknas det totala värmeledningstalet för naturfuktig morän respektive 100 
procent vattenmättad morän. Tabell E.3 anger värmeledningstalet för fruset material. 

Tabell E.3 Värmeledningstal naturfuktig och 100 procent vattenmättad morän. 

Värmeledningstal Morän (F) Morän 100% (F) 

λtotal konstruktion [kJ/dag, m] 174,56 288,49 

λtotal konstruktion [W/m, °C] 2,02 3,34 

 

E.1 Naturfuktig morän 

Tabell E.4 Parametrar för beräkning av effektivt latent värme för naturfuktig morän. 

Parameter Värde Enhet 

W 0,07 - 

ρd 1,99 ton/m3 

L 334000000 J/m3 

 λf 2,02 W/(m3, °C) 

 

;< � ; · � · 
� � 334000000 · 0,07 · 1,99 � 46416169 �/h&   

 

Tjäldjup vid F50 Luleå 

N*·LM·�
Z< � N*·*,$*·*�,&·&�$$·*,

,�,����+ � 4,01 h  
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Tjäldjup vid F100 Luleå 

N*·LM·�
Z< � N*·*,$*·*&&�·&�$$·*,

,�,����+ � 4,19 h  

 

Tjäldjup vid F50 Jokkmokk 

N*·LM·�
Z< � N*·�,+,·*�$$·&�$$·*,

,�,����+ � 4,59 h  

 

Tjäldjup vid F100 Jokkmokk 

N*·LM·�
Z< � N*·*,$*·&$$+·&�$$·*,

,�,����+ � 4,76 h  

 

E.2 100 procent vattenmättad morän 

Tabell E.5 Parametrar för beräkning av effektivt latent värme för 100 procent vattenmättad 
jord. 

Parameter Värde Enhet 

W 0,10 - 

ρd 1,99 ton/m3 

L 334000000 J/m3 

 λf 3,34 W/(m3, °C) 
 

;< � ; · � · 
� � 334000000 · 0,10 · 1,99 � 68920026 �/h&  

 

Tjäldjup vid F50 Luleå 

N*·LM·�
Z< � N*·&,&,·*�,&·&�$$·*,

��+*$$*� � 4,24 h  

 

Tjäldjup vid F100 Luleå 

N*·LM·�
Z< � N*·&,&,·*&&�·&�$$·*,

��+*$$*� � 4,42 h  

 

Tjäldjup vid F50 Jokkmokk 
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N*·LM·�
Z< � N*·&,&,·*�$$·&�$$·*,

��+*$$*� � 4,84 h  

 

Tjäldjup vid F100 Jokkmokk 

N*·LM·�
Z< � N*·&,&,·&$$+·&�$$·*,

��+*$$*� � 5,02 h  

 

Tabell E.6 Sammanställning beräknade tjäldjup. 

Ort  Köldmängd [°d] Tjäldjup morän[m] Tjäldjup 100% vattenmättad morän [m] 

F50 Luleå 2143 4,01 4,24 

F100 Luleå 2336 4,19 4,42 

F50 Jokkmokk 2800 4,59 4,84 

F100 Jokkmokk 3009 4,76 5,02 

 



 
Bilaga G 

 
 

 

 

Luleå Tekniska Universitet, Avdelningen för Geoteknik 113 

Bilaga F - Beräkning av andel ofruset vatten i jorden (wu) 

Vad gäller funktionerna för andelen ofruset vatten i jorden i förhållande till temperaturen så har denna 
vattenhalt beräknats utifrån vattenkvoten. Vattenkvoten beror av det samband som Tice, Anderson och 
Banin presenterade 1976, ekvation (F.1)  

�� � ¡ · 1|?|¢3     (F.1) 

där 

α är en konstant     [-] 

β är en konstant     [-] 

T är absolutbeloppet av temperaturen   [°K] 

 

F.1 Val av α och β vid beräkning av andelen ofruset vatten i jorden (wu) 

För att beräkna vattenkvoten enligt ekvation (F.1) måste alfa- och betavärden uppskattas för de olika 
jordmaterialen. Då värden för dammkroppens jordmaterial saknas har uppskattning av alfa- och 
betavärden utförts med stöd av Figur F.1 och nedanstående resonemang. 

Den specifika ytan i morän orsakas till största del av lerpartiklar och humus. I detta fall innehåller 
moränen sand och silt. Enligt RIDAS ska dock finjordshalten vara mindre än 40 %, antagande görs att 
finjordshalten trots allt är större än 30 procent. Alfa- och betavärden väljs utifrån Figur F.1.  
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Figur F.1 Alfa- och betavärden enligt Andersland & Ladanyi (2004). 

 

Alfa- och betavärden väljs utifrån Caen silt enligt Figur F.1.  

α = 0,095 

β = -0,227 

Vad gäller grus så väljs α och β enligt West Lebanon gravel från Figur F.1; 

α = 0,021 
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β = -0,408 

Eftersom sand fraktionsmässigt ligger mellan grus och morän, antas även värdena för α och β ligga 
mellan de α och β värden som antagits för grus och morän. 

För sand väljs alltså α och β enligt ”Fairbanks silt”, Figur F.1; 

α = 0,048 

β = -0,326 

Sprängsten antas ha högre α värde och lägre β än grus, varför dessa värden uppskattas till; 

α = 0,011 

β = -0,508 

 

F.2 Beräkning av funktion till graf ”andel ofruset vatten” 

För att beräkna vattenkvoten för andelen ofruset vatten i jorden har α och β värden enligt tidigare 
avsnitt använts. För att få indata till Temp/W har denna vattenkvot omräknats till vattenhalt.  

 

F.3 Härledning av vattenhalt 

För närmare definition av ingående parametrar se Bilaga A. 

 

o � ln
l       (F.2)

    

k� � �n
(n       (F.3) 

 

k �
^n£n�       (F.4) 

 

k � �P
()       (F.5) 

 

h� � �n
�       (F.6) 

 

k � ^nn()       (F.7) 
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A = B ger;  

 

^n£n� � ^nn()       (F.8) 

 

X ^nn() Y · o � �n
(n      (F.9) 

o �  
^n£n̂nn£)

�  
^n£n̂nn·£)

�  �·()
(n      (F.10) 

 

o �  �·()
(n       (F.11) 

 

Vid beräkning av vattenhalten (v) gäller w = wu, detta för att beräkna hur vattenhalten i jorden varierar 
beroende på temperatur.  Då värdet på v börjar stabiliseras och övergår till att vara konstant antas jorden 
vara helt frusen.  
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Bilaga G - Beräkning av termiska parametrar berggrund 

Porositeten antas uppgå till en procent enligt vägverkets publikation VVMB 301 Beräkning av 
tjällyftning. Kompaktdensiteten är 2,7 ton/m3 (Hansbo, 1975).  

n = 0,01  (Vägverket publikation 2001:101) 

ρs = 2,7 ton/m
3 (Hansbo, 1975) 

Torrdensiteten beräknas utifrån porositeten och kompaktdensiteten enlig nedanstående samband, 
(G.1); 


� � �1 � 2� · 
�     (G.1) 

ρd = 2,673 ton/m
3 

Då berggrunden antas bestå av granit/gnejs beräknas den specifika värmekapaciteten, C, utifrån specifik 
värme för granit, c. Detta sker enligt (G.2) 

cgranit uppgår till 0,83 kJ/kg, K, detta enligt Knutsson (1999).  

� � i"���� · 
�     (G.2) 

C = 2,21859 MJ/m3,K = 2218,59 kJ/m3,K. 
 
Värmeledningstalet uppgår till 3,75 W/m, K. (LTU, 2003). 
 
Detta värde omvandlas till kJ/dag, m, K för att kunna användas vid modelleringen i Temp/W. 
 

�R���/¤ � &,'�·�$·�$·*,
�$$$ � 324 ��/��6, h, �  
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Bilaga H - Termiska parametrar för byggnadsmaterial 

H.1 Betong 

Vad gäller betongen så är värmeledningstalet hämtat från Betonghandboken. Värdet är baserat på 
uppmätta värden vid byggnationerna av ett antal dammanläggningar, utifrån dessa värden har ett 
medelvärde beräknats efter att det högsta respektive lägsta värdet tagits bort. 

Värmeledningstalet uppgår därmed till 2,31 W/m, K. Då Temp/W kräver att värdet anges i kJ/dag, m, 
K räknas värdet om till denna enhet. 

�R���/¤ � *,&�·�$·�$·*,
�$$$ ��/h&, � � 199,58 ��/��6, h, �  

Betongens specifika värmekapacitet är angiven enligt Burström (2002).  

C = 0,9605 kJ/kg, K 

Då Temp/W kräver värdet i enheten kJ/m3, K omräknas värdet till denna enhet med hjälp av betongens 
densitet. Betongens densitet uppgår till 2300 kg/m3 enligt Burström (2002). 

�R���/¤ � 0,9605 · 2300 ��/h&, � � 2209,15��/h&, �  
 

H.2 Stål 

Vad gäller stålet och armeringen så är de termiska parametarrana hämtade från Frozen Ground 
Engineering (Andersland, Ladanyi, 2004). Värmeledningstalet uppgår till 43 W/m, K. Då Temp/W 
kräver att värdet anges i kJ/dag, m, K räknas värdet om till denna enhet. 

�R���/¤ � ,&·�$·�$·*,
�$$$ ��/h&, � � 3715,20 ��/��6, h, �  

Stålets specifika värmekapacitet uppgår till 0,5 kJ/kg, K. 

Då Temp/W kräver värdet i enheten kJ/m3, K omräknas värdet till denna enhet med hjälp av stålets 
densitet. Stålets densitet uppgår till 7500 kg/m3 enligt Andersland, och Ladanyi (2004). 

�R���/¤ � 0,5 · 7500 ��/h&, � � 3750 ��/h&, �  
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Bilaga I - Kontrollberäkning vid val av modell Temp/W 

Analyserna i Temp/W kan baseras på olika materialmodeller. För att undersöka vilken modell som är 
lämpligast att använda med avseende på jordmaterialets egenskaper upprättades en enkel jordmodell i 
vilken tjäldjupet simulerades. Tjäldjupet enligt modellen i Temp/W jämfördes mot kontrollberäkningar 
med Neumanns lösning för att utreda vilken modell som gav mest rättvisande resultat. Figur I1 
illustrerar jordmodellen i Temp/W. 

 

Figur I1 Enkel jordmodell i Temp/W. 

Figur I2 visar tjäldjupet efter utförd beräkning i Temp/W. 
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Figur I2 Beräknat tjäldjup enligt Temp/W. 

 

I1 Kontrollberäkning enligt Neumanns lösning 

För att beräkna tjäldjupet har Neumanns lösning använts, denna ger ett mer exakt resultat än Stefans 
lösning då fler parametrar tas till hänsyn. Sambandet beskrivs nedan med ekvation (I.1);  

2 · D · ¥¡� · ~ � ¦     (I.1) 

där 

αs är den termiska diffusiviteten för fruset material  [m2/s] 

t är tiden      [s] 

x är tjäldjupet     [m] 

D är en konstant vilken itereras fram från nedanstående samband, (I.2), genom att sätta högerled lika 
med vänster led.  

�EFG
HIJ �K� � L M

LM · NOP
OQ · RS�RT

RS�RU · �FG·VPVQ
�"	W·XK·NVPVQY

� K·Z<·√[
\P·�RS�RU�   (I.2) 

där 

TM är smälttemperaturen    [K] 

Ti är jordens temperatur    [K] 

T0 är temperaturen vid markytan   [K] 

Cs är jordens specifika värmekapacitet   [K] 

Cw är vattnets specifika värmekapacitet   [J/m3,K] 

αs är den termiska diffusiviteten för fruset material  [m2/s] 
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αI är den termiska diffusiviteten för ofruset material  [m2/s] 

ρd är torrdensiteten    [ton/m3] 

λuf är värmeledningstalet för ofruset material   [W/m, K] 

λf är värmeledningstalet för fruset material   [W/m, K] 

L’ är det effektiva latenta värmet    [J/ton]. 

 

I.1.1 Kontrollberäkning naturfuktig morän 

Nedanstående tabell I.1 anger de olika parametrarna för naturfuktig morän.  

Tabell I.1Parametrar naturfuktig morän. 

Kända konstanter 

Latent värme L J/ton vatten 334000000 

Densitet, vatten ρw t/m3 1 

Storhet Symbol  Enhet Värde 

Längd vinter  t dagar 182 

Densitet, vatten ρw t/m3 1 

Latent värme L J/ton vatten 334000000 

Vattenkvot w % 0,0700 

Densitet ρ t/m3 2,1243 

Densitet, torr ρd t/m3 1,9853 

Densitet, s ρs t/m3 2,7000 

Porositet n % 0,2647 

Torrdensitet ρd t/m3 1,9853 

Värmeledningstal, frus λs W/m, K 1,9406 

Värmeledningstal, ofrus λl W/m, K 1,7854 

Värmeledningstal,m, frus λs, mättad W/m, K 3,3963 

Värmeledningstal,m, ofrus λl, mättad W/m, K 2,3503 

Värmeledningstal, torr λtorr W/m, K 0,3317 

Värmeledningstal, partikel λpart W/m, K 3,9390 

Kvartshalt (andel av 1) v   0,4300 

Värmeledningsförmåga kvarts λqz W/m, K 7,7000 

Medelledningsförmåga rest λrest W/m, K 2,4000 

Vattenmättnadsgrad  Sr % 0,5250 

Kerstens tal, frus Ke  -- 0,5250 

Kerstens tal, ofrus Ke  -- 0,7202 

Latent värme, eff L' J/m3 46416169 

Specifikt värme, kvarts cqz kJ/kg K 0,75 

Specifikt värme, rest (granit) crest kJ/kg K 0,83 
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Specifikt värme, partikel cpart kJ/kg K 0,7956 

Värmekapacitet, frus Cs J/m3, K 1863793,8 

Värmekapacitet, ofrus Cl J/m3, K 2163970,2 

Termisk diffusivitet, frus alfa s m2/s 1,041E-06 

Termisk diffusivitet, ofrus alfa l m2/s 8,251E-07 

Temperatur stort djup Ti K 10 

Temperatur vid tjälfront TM K 0 

Temperatur ovan mark T0 K -15 

Gamma γ - 0,3963 

Latent värme, eff L' J/m3 46416169 

Värmelendingstal vatten λvatten (+/- 0 K) W/m, K 0,56 

Värmeledningstal is λis (+/- 0 K) W/m, K 2,25 

 

Insättning i ekvation I1 ger ett tjäldjup enligt nedanstående; 

¦ � 2 · D · ¥¡� · ~ � 2 · 0,3963 · ¥1,041 · 10�� · 182 · 24 · 3600 � 3,2 h 
Vid simulering av tjälfronten i Temp/W fås ett tjäldjup av 3,0 meter vid användning av den förenklade 
termiska modellen. Då den fullständigt termiska modellen används uppkommer ett tjäldjup på 3,4 
meter.  

I.1.2 Kontrollberäkning naturfuktig sand 

Tabell I.2 anger parametrar för naturfuktig sand. 

Tabell I.2 Parametrar naturfuktig sand. 

Kända konstanter 

Latent värme L J/ton vatten 334000000 

Densitet, vatten ρw t/m3 1 

Storhet Symbol  Enhet Värde 

Längd vinter  t Dagar 182 

Densitet, vatten ρw t/m3 1 

Latent värme L J/ton vatten 334000000 

Vattenkvot w % 0,0300 

Densitet ρ t/m3 1,8000 

Densitet, torr ρd t/m3 1,7476 

Densitet, s ρs t/m3 2,7000 

Porositet n % 0,3528 

Torrdensitet ρd t/m3 1,7476 

Värmeledningstal, frus λs W/m, K 0,7434 

Värmeledningstal, ofrus λl W/m, K 0,5784 

Värmeledningstal,m, frus λs, mättad W/m, K 3,6892 

Värmeledningstal,m, ofrus λl, mättad W/m, K 2,2588 
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Värmeledningstal, torr λtorr W/m, K 0,2291 

Värmeledningstal, partikel λpart W/m, K 4,8304 

Kvartshalt (andel av 1) v  - 0,6000 

Värmeledningsförmåga kvarts λqz W/m, K 7,7000 

Medelledningsförmåga rest λrest W/m, K 2,4000 

Vattenmättnadsgrad  Sr % 0,1486 

Kerstens tal, frus Ke  -- 0,1486 

Kerstens tal, ofrus Ke  -- 0,1721 

Latent värme, eff L' J/m3 17510852 

Specifikt värme, kvarts cqz kJ/kg K 0,75 

Specifikt värme, rest (granit) crest kJ/kg K 0,83 

Specifikt värme, partikel cpart kJ/kg K 0,782 

Värmekapacitet, frus Cs J/m3, K 1473554 

Värmekapacitet, ofrus Cl J/m3, K 1586797,9 

Termisk diffusivitet, frus alfa s m2/s 5,045E-07 

Termisk diffusivitet, ofrus alfa l m2/s 3,645E-07 

Temperatur stort djup Ti K 10 

Temperatur vid tjälfront TM K 0 

Temperatur ovan mark T0 K -15 

Gamma γ - 0,4660 

Latent värme, eff L' J/m3 17510852 

Värmelendingstal vatten λvatten (+/- 0 K) W/m, K 0,56 

Värmeledningstal is λis (+/- 0 K) W/m, K 2,25 
 

Insättning i ekvation I1  ger ett tjäldjup enligt nedanstående; 

¦ � 2 · D · ¥¡� · ~ � 2 · 0,4660 · ¥5,045 · 10�' · 182 · 24 · 3600 � 2,6 h 
Vid simulering av tjälfronten i Temp/W fås ett tjäldjup av 2,9 meter vid användning av den förenklade 
termiska modellen. Då den fullständigt termiska modellen används uppkommer ett tjäldjup på 3,1 
meter.  

 

I.1.3 Kontrollberäkning naturfuktigt grus 

Tabell I.3 anger parametrar för naturfuktig grus. 

Tabell I.3 Parametrar naturfuktigt grus. 

Kända konstanter 

Latent värme L J/ton vatten 334000000 

Densitet, vatten ρw t/m3 1 

Storhet Symbol  Enhet Värde 
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Längd vinter  T Dagar 182 

Densitet, vatten ρw t/m3 1 

Latent värme L J/ton vatten 334000000 

Vattenkvot W % 0,0215 

Densitet ρ t/m3 1,9368 

Densitet, torr ρd t/m3 1,8961 

Densitet, s ρs t/m3 2,7000 

Porositet n % 0,2978 

Torrdensitet ρd t/m3 1,8961 

Värmeledningstal, frus λs W/m, K 0,6597 

Värmeledningstal, ofrus λl W/m, K 0,9600 

Värmeledningstal,m, frus λs, mättad W/m, K 3,0098 

Värmeledningstal,m, ofrus λl, mättad W/m, K 1,9893 

Värmeledningstal, torr λtorr W/m, K 0,2872 

Värmeledningstal, partikel λpart W/m, K 3,4050 

Kvartshalt (andel av 1) v   0,3000 

Värmeledningsförmåga kvarts λqz W/m, K 7,7000 

Medelledningsförmåga rest λrest W/m, K 2,4000 

Vattenmättnadsgrad  Sr % 0,1368 

Kerstens tal, frus Ke  -- 0,1368 

Kerstens tal, ofrus Ke  -- 0,3953 

Latent värme, eff L' J/m3 13604583 

Specifikt värme, kvarts cqz kJ/kg K 0,75 

Specifikt värme, rest (granit) crest kJ/kg K 0,83 

Specifikt värme, partikel cpart kJ/kg K 0,806 

Värmekapacitet, frus Cs J/m3, K 1611323,8 

Värmekapacitet, ofrus Cl J/m3, K 1699305,5 

Termisk diffusivitet, frus alfa s m2/s 4,094E-07 

Termisk diffusivitet, ofrus alfa l m2/s 5,649E-07 

Temperatur stort djup Ti K 10 

Temperatur vid tjälfront TM K 0 

Temperatur ovan mark T0 K -15 

Gamma γ - 0,5240 

Latent värme, eff L' J/m3 13604583 

Värmelendingstal vatten λvatten (+/- 0 K) W/m, K 0,56 

Värmeledningstal is λis (+/- 0 K) W/m, K 2,25 

 

Insättning i ekvation I1 ger ett tjäldjup enligt nedanstående; 

¦ � 2 · D · ¥¡� · ~ � 2 · 0,5240 · ¥4,094 · 10�' · 182 · 24 · 3600 h � 2,7 h 
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Vid simulering av tjälfronten i Temp/W fås ett tjäldjup av 3,1 meter vid användning av den förenklade 
termiska modellen. Då den fullständigt termiska modellen används uppkommer ett tjäldjup på 
3,4meter.  

 

I.1.4 Kontrollberäkning 100 procent vattenmättad morän 

Tabell I.4 anger parametrar för 100 procent vattenmättad morän. 

Tabell I.4 Parametrar 100 procent vattenmättad morän. 

Kända konstanter 

Latent värme L J/ton vatten 334000000 

Densitet, vatten ρw t/m3 1 

Storhet Symbol  Enhet Värde 

Längd vinter  t dagar 182 

Densitet, vatten ρw t/m3 1 

Latent värme L J/ton vatten 334000000 

Vattenkvot w % 0,1039 

Densitet ρ t/m3 2,1916 

Densitet, torr ρd t/m3 1,9853 

Densitet, s ρs t/m3 2,7000 

Porositet n % 0,2647 

Torrdensitet ρd t/m3 1,9853 

Värmeledningstal, frus λs W/m, K 3,3963 

Värmeledningstal, ofrus λl W/m, K 2,3503 

Värmeledningstal,m, frus λs, mättad W/m, K 3,3963 

Värmeledningstal,m, ofrus λl, mättad W/m, K 2,3503 

Värmeledningstal, torr λtorr W/m, K 0,3317 

Värmeledningstal, partikel λpart W/m, K 3,9390 

Kvartshalt (andel av 1) v   0,4300 

Värmeledningsförmåga kvarts λqz W/m, K 7,7000 

Medelledningsförmåga rest λrest W/m, K 2,4000 

Vattenmättnadsgrad  Sr % 1,0000 

Kerstens tal, frus Ke  -- 1,0000 

Kerstens tal, ofrus Ke  -- 1,0000 

Latent värme, eff L' J/m3 68920026 

Specifikt värme, kvarts cqz kJ/kg K 0,75 

Specifikt värme, rest (granit) crest kJ/kg K 0,83 

Specifikt värme, partikel cpart kJ/kg K 0,7956 

Värmekapacitet, frus Cs J/m3, K 2001242,5 

Värmekapacitet, ofrus Cl J/m3, K 2446952,9 

Termisk diffusivitet, frus alfa s m2/s 1,697E-06 
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Termisk diffusivitet, ofrus alfa l m2/s 9,605E-07 

Temperatur stort djup Ti K 10 

Temperatur vid tjälfront TM K 0 

Temperatur ovan mark T0 K -15 

Gamma γ - 0,3556 

Latent värme, eff L' J/m3 68920026 

Värmelendingstal vatten λvatten (+/- 0 K) W/m, K 0,56 

Värmeledningstal is λis (+/- 0 K) W/m, K 2,25 
 

Insättning i ekvation I1  ger ett tjäldjup enligt nedanstående; 

¦ � 2 · D · ¥¡� · ~ � 2 · 0,3556 · ¥1,697 · 10�� · 182 · 24 · 3600 � 3,3 h 
Vid simulering av tjälfronten i Temp/W fås ett tjäldjup av 4,8 meter vid användning av den förenklade 
termiska modellen. Då den fullständigt termiska modellen används uppkommer ett tjäldjup på 
3,1meter.  

 

I.1.5 Kontrollberäkning 100 procent vattenmättad sand 

Tabell I.5 anger parametrar för 100 procent vattenmättad sand. 

Tabell I.5 Paramaterar 100 procent vattenmättad sand. 

Kända konstanter 

Latent värme L J/ton vatten 334000000 

Densitet, vatten ρw t/m3 1 

Storhet Symbol  Enhet Värde 

Längd vinter  T Dagar 182 

Densitet, vatten ρw t/m3 1 

Latent värme L J/ton vatten 334000000 

Vattenkvot W % 0,1666 

Densitet ρ t/m3 2,0387 

Densitet, torr ρd t/m3 1,7476 

Densitet, s ρs t/m3 2,7000 

Porositet n % 0,3528 

Torrdensitet ρd t/m3 1,7476 

Värmeledningstal, frus λs W/m, K 3,6892 

Värmeledningstal, ofrus λl W/m, K 2,2588 

Värmeledningstal,m, frus λs, mättad W/m, K 3,6892 

Värmeledningstal,m, ofrus λl, mättad W/m, K 2,2588 

Värmeledningstal, torr λtorr W/m, K 0,2291 

Värmeledningstal, partikel λpart W/m, K 4,8304 

Kvartshalt (andel av 1) V   0,6000 
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Värmeledningsförmåga kvarts λqz W/m, K 7,7000 

Medelledningsförmåga rest λrest W/m, K 2,4000 

Vattenmättnadsgrad  Sr % 1,0000 

Kerstens tal, frus Ke  -- 1,0000 

Kerstens tal, ofrus Ke  -- 1,0000 

Latent värme, eff L' J/m3 97248670 

Specifikt värme, kvarts cqz kJ/kg K 0,75 

Specifikt värme, rest (granit) crest kJ/kg K 0,83 

Specifikt värme, partikel cpart kJ/kg K 0,782 

Värmekapacitet, frus Cs J/m3, K 1960575,5 

Värmekapacitet, ofrus Cl J/m3, K 2589489 

Termisk diffusivitet, frus alfa s m2/s 1,882E-06 

Termisk diffusivitet, ofrus alfa l m2/s 8,723E-07 

Temperatur stort djup Ti K 10 

Temperatur vid tjälfront TM K 0 

Temperatur ovan mark T0 K -15 

Gamma γ - 0,3106 

Latent värme, eff L' J/m3 97248670 

Värmelendingstal vatten λvatten (+/- 0 K) W/m, K 0,56 

Värmeledningstal is λis (+/- 0 K) W/m, K 2,25 
 

Insättning i ekvation I1 ger ett tjäldjup enligt nedanstående; 

¦ � 2 · D · ¥¡� · ~ � 2 · 0,3106 · ¥1,882 · 10�� · 182 · 24 · 3600 � 3,4 h 
Vid simulering av tjälfronten i Temp/W fås ett tjäldjup av 3,8 meter vid användning av den förenklade 
termiska modellen. Då den fullständigt termiska modellen används uppkommer ett tjäldjup på 
2,9meter.  

 

I.1.6 Kontrollberäkning 100 procent vattenmättat grus 

Tabell I.6 anger parametrar för 100 procent vattenmättat grus. 

Tabell I.6 Parametrar 100 procent vattenmättat grus. 

Kända konstanter 

Latent värme L J/ton vatten 334000000 

Densitet, vatten ρw t/m3 1 

Storhet Symbol  Enhet Värde 

Längd vinter  T dagar 182 

Densitet, vatten ρw t/m3 1 

Latent värme L J/ton vatten 334000000 



Tjälinträngning i fyllningsdammars tätkärna i anslutning till betongkonstruktioner 
En studie av fyllningsdammar i Luleå älvdal 

 
 

 

 

130 Luleå Tekniska Universitet, Avdelningen för Geoteknik 

Vattenkvot W % 0,1828 

Densitet ρ t/m3 2,2426 

Densitet, torr ρd t/m3 1,8961 

Densitet, s Ρs t/m3 2,7000 

Porositet n % 0,2978 

Torrdensitet ρd t/m3 1,8961 

Värmeledningstal, frus λs W/m, K 3,0098 

Värmeledningstal, ofrus λl W/m, K 1,9893 

Värmeledningstal,m, frus λs, mättad W/m, K 3,0098 

Värmeledningstal,m, ofrus λl, mättad W/m, K 1,9893 

Värmeledningstal, torr λtorr W/m, K 0,2872 

Värmeledningstal, partikel λpart W/m, K 3,4050 

Kvartshalt (andel av 1) V   0,3000 

Värmeledningsförmåga kvarts λqz W/m, K 7,7000 

Medelledningsförmåga rest λrest W/m, K 2,4000 

Vattenmättnadsgrad  Sr % 1,0000 

Kerstens tal, frus Ke  -- 1,0000 

Kerstens tal, ofrus Ke  -- 1,0000 

Latent värme, eff L' J/m3 115745256 

Specifikt värme, kvarts cqz kJ/kg K 0,75 

Specifikt värme, rest (granit) crest kJ/kg K 0,83 

Specifikt värme, partikel cpart kJ/kg K 0,806 

Värmekapacitet, frus Cs J/m3, K 2235177 

Värmekapacitet, ofrus Cl J/m3, K 2983709,2 

Termisk diffusivitet, frus alfa s m2/s 1,347E-06 

Termisk diffusivitet, ofrus alfa l m2/s 6,667E-07 

Temperatur stort djup Ti K 10 

Temperatur vid tjälfront TM K 0 

Temperatur ovan mark T0 K -15 

Gamma γ - 0,3055 

Latent värme, eff L' J/m3 115745256 

Värmelendingstal vatten λvatten (+/- 0 K) W/m, K 0,56 

Värmeledningstal is λis (+/- 0 K) W/m, K 2,25 
 

Insättning i ekvation I1  ger ett tjäldjup enligt nedanstående; 

¦ � 2 · D · ¥¡� · ~ � 2 · 0,3055 · ¥1,347 · 10�� · 182 · 24 · 3600 � 2,8 h 
Vid simulering av tjälfronten i Temp/W fås ett tjäldjup av 4,0 meter vid användning av den förenklade 
termiska modellen. Då den fullständigt termiska modellen används uppkommer ett tjäldjup på 2,9 
meter.  
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Tabell I.7 innehåller en sammanställning av tjäldjupen efter kontrollberäkningen med Neumanns 
lösning samt modelleringen i Temp/W enligt den förenklade termiska modellen och den fullständigt 
termiska modellen. 

Tabell I.7 Sammanställning tjäldjup 

SAMMANSTÄLLNING   

Storhet Vattenkvot Neumann 
Förenklad 
modell 

Fullständig 
modell 

Naturfuktig morän 7,0 % 3,2 m 3,0 m 3,4 m 

Naturfuktig sand 3,0 % 2,6 m 2,9 m 3,1 m 

Naturfuktigt grus 2,2 % 2,7 m 3,1 m 3,4 m 

100% vattenmättad morän 10,4 % 3,3 m 4,8 m 3,1 m 

100% vattenmättad sand 16,7 % 3,4 m 3,8 m 2,9 m 

100% vattenmätatat grus 18,3 % 2,8 m 4,0 m 2,9 m 
 

Som synes i tabell I.7 ger den förenklade termiska modellen en bättre överensstämmelse än den 
fullständigt termiska modellen. Vad gäller de naturfuktiga materialen så ger en lägre vattenkvot bättre 
överensstämmelse med den förenklade modellen i Temp/W. Då vattenkvoten ökar blir 
överensstämmelsen med den fullständigt termiska modellen bättre än överensstämmelsen med den 
förenklade modellen. Jordens vatteninnehåll ät tillräckligt stort för att vara betydande för 
värmeledningen.  

 


