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SAMMANFATTNING 

Att gruvindustrin ger upphov till avfall är känt sedan länge, varvid brytning av 
malm som innehåller sulfider ger miljöfarligt avfall. En del av detta avfall är 
gråberg. Om sulfider kommer i kontakt med syre oxideras dessa och bildar 
svaveldioxid och därefter svavelsyra. Svavelsyran bidrar till försurning 
(minskning av pH) vilket i sin tur bidrar till ökade lakningshastigheter av 
metaller, främst koppar. Detta ger förhöjda metallhalter i lakvattnet samt en 
försurning av miljön. Gråbergstipparna behöver därför, liksom de andra 
deponierna, skydd mot syre och vatten. Detta kan uppnås med jordtäckning. 
För jordtäckningen används i Sverige ofta en morän med stor andel lera, då 
dessa moräner vanligtvis har en jämförelsevis låg hydraulisk konduktivitet. Ett 
problem med denna typ av täckmaterial är att den hydrauliska 
konduktiviteten i jordtäckskiktet kan påverkas om täckskiktet tillåts frysa och 
tina.  

Moränmaterialet som studerats i detta arbete är tänkt att användas av 
gruvbolaget New Boliden AB för täckning av gråbergsdeponier i Aitik. 
Eftersom deponierna är placerade i ett område som årligen utsätts för frys- 
och tiningscykler finns intresse av att klarlägga hur detta kommer att påverka 
den packade täckjordens egenskaper. För att en jordtäckning ska fylla sitt 
syfte vill gruvbolaget New Boliden AB att den hydrauliska konduktiviteten i 
jorden ej ska överstiga 1,5x10-7 m/s. 

Syftet med detta arbete har varit att undersöka hur den hydrauliska 
konduktiviteten förändras för en morän, som är tänkt att användas för 
jordövertäckning av gråbergsupplaget i New Boliden ABs gruva i Aitik, vid 
upprepade frys- och tiningscykler. 
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För att undersöka hur den hydrauliska konduktiviteten förändras har 
moränjorden analyserats i laboratorium. De laboratorieförsök som gjordes på 
moränen var förutom rutinförsök, även studier av hydraulisk konduktivitet 
med hjälp av en rörpermeameter. Därutöver gjordes studier av lämpliga 
frystider och lämpliga gradienter för bestämning av den hydrauliska 
konduktiviteten. 

Resultaten visar att moränen som undersökts är en månggraderad, grusig 
siltig sandmorän. Den uppmätta hydrauliska konduktiviteten visar en liten 
förändring efter åtta frys- och tiningscykler jämfört med det initiella värdet. 

Den hydrauliska konduktiviteten mättes för prov med olika packningsgrad. 
Resultaten visar att de prov som initialt var löst lagrade packas vid frysning 
och tining. Denna effekt orsakas av konsolideringseffekter som uppstår under 
frysförloppet tillsammans med effekten av överlast. De prov som är fast 
lagrade visar varken uppluckring eller packning. Sammantaget medför detta 
att den aktuella jorden kommer att kunna packas till ett portal omkring 0,16 
utan att påverkas av frysningseffekter. 

Den hydrauliska konduktiviteten varierar väldigt lite för de olika provserierna 
och överstiger inte någon gång värdet 1,5x10-7 m/s, vilket gör att den grusiga 
siltiga sandmoränen kan användas som tätskikt för övertäckning av gråberget.  

Resultat visar också att det är väldigt liten skillnad på den slutgiltiga 
hydrauliska konduktiviteten vid olika packningsgrader, vilket troligen beror på 
de rådande materialegenskaperna. Ett framtida packningsarbete bör dock 
ändå utföras med strävan efter 100 procents packningsgrad. 
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ABSTRACT 

It is well known that mining industry produces waste. Some of this material is 
of waste rock type. Ore containing sulphides produces waste being 
particularly harmful to the environment when exposed to air and water. If 
sulphides in the waste comes in contact with oxygen, it oxidizes and sulfur 
dioxide and then sulfuric acid is formed. The sulfuric acid contributes to a 
strong acidification (decrease in pH) in the surrounding environment, which in 
turn contributes to considerably faster leaching of metals. This results in 
elevated metal concentrations in surrounding water and an acidification of 
the environment. The waste rock therefore requires protection against 
oxygen and water. This can be done by using a soil cover. Till with low 
hydraulic conductivity is often used for soil cover of this type of waste rock.  

However, freeze and thaw cycles of this type of soil cover can result in 
considerable changes of the hydraulic conductivity. In northern locations this 
is of special concern due to climatic conditions. For a soil cover to work 
properly the hydraulic conductivity of the soil should not exceed 1,5x10-7 m/s. 

The work presented in this thesis has the purpose to investigate how the 
hydraulic conductivity changes with repeated freeze and thaw cycles for a 
given till, which is meant to be used for soil cover of the waste rock in New 
Boliden mine at Aitik. 

To investigate how the hydraulic conductivity changes upon freezing and 
thawing, the till has been analyzed in the laboratory. Routine experiments and 
hydraulic conductivity tests have been carried out. In addition to this, 
attempts have been made to optimize freezing times and gradients for the 
laboratory arrangement used for the tests of the hydraulic conductivity. 
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The results show, that the till is multi-graded, gravel, silty, sand till.  

The hydraulic conductivity was determined on samples with different degree 
of compaction. The results show that the samples with low degree of 
compaction, before freezing and thawing, were compacted due to 
freeze/thaw. This is a consequence of consolidation effects caused in the 
material due to freeze/thaw in combination with the overburden acting on 
the sample. Samples being well compacted, with a high degree of compaction, 
did not show any effects due to freeze/thaw. Here neither loosing nor 
compaction was noticed. This means that the actual soil can be compacted to 
a void ratio of 0,16 without any effects of freeze/thaw. 

The hydraulic conductivity varies very little between the different test series 
and the evaluated value is never exceeding 1,5x10-7 m/s. As a consequence, it 
can be concluded that the tested material can be used as a soil cover for the 
waste rock deposits. 

In addition, it is noticed that there is a very small difference between the 
determined final hydraulic conductivity values for different degree of 
compaction of the samples. This is explained by general material properties. 
The compaction work in future should however have the goal to produce 
100% of compaction. 
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1 INLEDNING 

I rapportens inledande del beskrivs bakgrunden till problemområdet, syftet 
med examensarbetet samt vilka målsättningar som examensarbetet 
behandlar. I slutet av denna del presenteras och motiveras gjorda 
avgränsningar för examensarbetet. 

1.1 Bakgrund 

Att gruvindustrin producerar farligt avfall är vida känt sedan länge. Forskning 
av Mitagation of the environmental impact from mining waste (MIMI)visar att 
gruvor vars malm innehåller sulfider är extra benägna till försurning av miljön. 
(Lövgren, 2004) 

Gruvverksamhet som bedriver brytning av malm genom metoden 
dagbrottsbrytning tenderar att skapa enorma gråbergstippar. Gråberget 
innehåller dock inte enbart berg utan innehåller ofta även spår av malm. Om 
dessa malmprodukter innehåller koppar är de väldigt ofta bundna till sulfider. 
Om dessa kopparsulfider kommer i kontakt med syre kan sulfiderna frigöras 
och bilda svaveldioxid och därefter svavelsyra. Svavelsyran bidrar till en stark 
försurning (minskning av pH) vilket i sin tur bidrar till ökande 
lakningshastigheter av koppar. Detta ger förhöjda kopparhalter i grundvattnet 
samt en försurning av miljön. Dessa kopparsulfider finns även i de stora 
anrikningsdammarna som finns i samband med gruvverksamhet. 

Gråbergstipparna kräver skydd mot syre och vatten, som nämnt ovan, och för 
detta finns två huvudsakliga metoder för att skydda gråbergstipparna; 
vattentäckning eller jordtäckning. När jordtäckning används, krävs det att den 
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hydrauliska konduktiviteten i jorden garanterar att inget vatten eller syre 
tränger in till det svavelrika och metallhalts- höga gråberget. För jordtäckning 
av dessa förorenade massor i Sverige används ofta en morän med stor andel 
lera, då dessa moräner har en jämförelsevis låg hydraulisk konduktivitet.  

Ett problem som upptäckts efter olika försök med moränövertäckning, 
exempelvis New Boliden ABs anrikningsdamm i Kristineberg, är att upprepade 
frys- och tiningsförlopp har inverkan på ändring av den hydrauliska 
konduktiviteten hos en jordmassa. (Carlsson, 2002) 

Aitikgruvan utanför Gällivare är en Europas största koppardagbrott. 
Aitikgruvan är belägeni norra Sverige och stora delar av året är temperaturen 
under noll grader Celsius i området. New Boliden AB, gruvföretaget som 
driver denna massiva dagbrottsgruva, bryter malm med den senaste tekniken 
och kan därför bryta malm även med väldigt liten koncentration av 
malmkoncentrat. Ett ton malm innehåller 99 procent gråberg och en procent 
malmkoncentrat, så kallad slig. Detta resulterar i ett stort antal ton gråberg, 
varvid en viss procent innehåller föroreningar. I dagsläget används en sorterad 
morän (”restprodukt” från nya omtag i gruvan) för att skydda gråberget. 
Ovanpå moränen läggs ett vegetationsskikt av osorterad morän samt 
avloppsslam för växtlighet. New Boliden AB vill nu undersöka egenskaper hos 
denna morän där fokus ligger på att undersöka hur syregenomsläppligheten 
(mäts med hjälp av hydraulisk konduktivitet) förändras vid frys- och 
tiningscykler för moränen. Detta görs eftersom moräntäcksiktet utsätts för 
frysning och tining varje år, på grund av det rådande klimatet i området. New 
Boliden AB har för examensarbetet tillhandahållit ett enligt dem godtyckligt 
värde på hydraulisk konduktivitet för reducering av syre. Detta värde är 
1,5x10-7 m/s och ska ses som ett riktvärde. 

Detta examensarbete har utformats utifrån vad som ovan konstaterats och 
det faktum att New Boliden AB är intresserade av hur den moränmassa som 
finns i området påverkas vid frys- och tiningscykler.  

1.2 Syfte och mål 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka och konstatera hur den 
hydrauliska konduktiviteten förändras vid upprepade frys- och tiningscykler 
för en given morän som är tänkt att användas för jordövertäckning av 
förorenat gråberg. Att veta den hydrauliska konduktiviteten för täckskiktet är 
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avgörande för hur mycket syre (och vatten) som kan tränga in och bidra till 
oxidation av gråbergets föroreningar. 

Målet med denna forskning är att studera moränmassan för att kunna påvisa 
dess beteende under frys- och tiningscyklerna. Läsaren kommer även att 
berikas i olika tekniker för bestämning av standardparametrar för jord. 

1.3 Forskningsfrågor 

Mot bakgrund syfte och mål har följande forskningsfrågor formulerats: 

För att studera hur genomsläppligheten i täckskiktet varierar efter olika antal 
vintrar har den första forskningsfrågan framtagits. 

1) Hur förändras den hydrauliska konduktiviteten vid upprepade frys- 
tiningsförlopp för olika packningsgrader för en moränmassa som 
urgrävs vid brytning av malm i Aitik-gruvan? 

I tillägg till ovan beskrivna forskningsfråga ställs frågan om det är avgörande 
hur packningsarbetet vid utläggning av tätskiktet är avgörande för hur 
genomsläpplig moränen kommer vara när den utsatts för många vintrar som 
gör att täckskiktet fryser och tinar. Därför har forskningsfråga två framtagits. 

2) Är det skillnad på den slutliga hydrauliska konduktiviteten efter 8 
stycken frys- och tiningscykler för lägre packningsgrader än 100 %, 
exempelvis 97 % respektive 95 %? 

1.4 Metod 

Frågeställningarna besvaras med hjälp av ett antal moment. Dels görs en 
litteraturstudie, där relevant information kring området kartläggs och 
sammanställs. Det andra momentet som genomförs är laborationsförsök. 
Efter laborationsförsöken sammanställs resultaten och därefter analyseras 
dessa. Efter detta förs en diskussion och slutsatser dras. Det sista momentet 
består i att sammanställa allting och skriva denna rapport. Litteraturen utgörs 
av försöksutvärderande rapporter, allmänna beskrivningar samt 
metodbeskrivningar för laborationsförsök. 

Som en viktig del i det laborativa arbetet, inskaffas erfarenheter ifrån 
laborationspersonal på Complab LTU, samt att egna erfarenheter skaffas 
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genom förstudier av laborationsmetoderna och initiala test av dessa. Eftersom 
stor del av arbetet lagts vid det laborativa arbetet finns en möjlighet att 
identifiera för- och nackdelar med laborationsmetoderna. 

Vid analys, diskussion och slutsatser kommer kunskap som utvinns ur 
litteraturstudien samt laborativt arbete att användas. 

1.5 Avgränsningar 

- Litteraturstudien kommer enbart fokuseras på barriärbyggnationer av 
jordtäckning och därigenom jords egenskaper. 
 

- Litteraturstudien kommer enbart ta upp laboratorieundersökningar 
som är väsentliga för undersökning av morän för övertäckning samt 
frysning och tining av jord och hydraulisk konduktivitet av densamma. 
 

- Litteraturstudien kommer enbart ge en allmän beskrivning av 
förorenade massor eftersom fokus ligger på moränmassan, ej på 
föroreningen. 
 

- Endast försöksmetoder med konstant tryckhöjd, för mätning av 
hydraulisk konduktivitet, kommer att behandlas i denna rapport. 
 

- Indelning och klassificering av jord i denna rapport hanterar enbart 
indelning efter geotekniska egenskaper samt sammansättning. 
 

- Vid laborationsförsök kommer eventuella krypsättningar i jordenej att 
medräknas. 
 

- Vid forskningen studeras enbart jordmaterialet som tillhandahållits 
ifrån New Boliden AB, inga andra material behandlas någon gång i 
rapporten. 

1.6 Disposition och upplägg 

Samtliga i rapporten ingående kapitlen finns beskrivna i korthet nedan: 

1 INLEDNING. I rapportens inledande del beskrivs bakgrunden till 
problemområdet, syftet med examensarbetet samt vilka 
målsättningar som examensarbetet behandlar. I denna del 
presenteras och motiveras gjorda avgränsningar för 
examensarbetet. 
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2 LITTERATURSTUDIE. I detta kapitel redovisas den genomförda 
litteraturstudiens sammanställning. I den inledande delen redogörs 
vad ett jordmaterial är, hur det är uppbyggt, klassificeras och 
indelas. Vidare beskrivs vad en moränjord är för något. Detta följs 
av teori kring hydraulisk konduktivitet och laborationsmetoder för 
undersökning av standardparametrar, hydraulisk konduktivitet 
etcetera, som används i examensarbetet. I den avslutande delen 
beskrivs tekniker för bestämning av ändring av hydraulisk 
konduktivitet med hänsyn till frysning och tiningsförlopp, frusen 
jords egenskaper samt en översikt över övertäckning av förorenade 
massor. 
 

3 METODBESKRIVNING. I detta kapitel beskrivs metoderna för det 
laborativa arbetet. Inledningsvis beskrivs alla gjorda 
standardförsök; siktanalys, sedimentationsanalys, vattenkvot, 
organisk halt samt kompaktdensitet. Vidare beskrivs metoderna för 
framtagande av maximal torrdensitet, frys- och tiningstider, 
bestämning av hydraulisk gradient samt hydraulisk konduktivitet 
och dess ändring vid frys- och tiningscykler. 

 
4 RESULTAT. I följande kapitel kommer resultat ifrån 

laboratoriestudien att presenteras. Resultaten kommer även att 
beskrivas i text för att lättare kunna tolkas. 

 
5 DISKUSSION. I detta kapitel sker en diskussion kring resultaten för 

laborationsstudien. Diskussionen förs inledningsvis allmänt. Efter 
detta diskuteras forskningsfrågorna. I den avslutande delen förs en 
diskussion kring tidigare forskning samt olika tänkbara felkällor. 

 
6 SLUTSATSER. I detta kapitel dras slutsatser som tas fram med stöd 

av såväl införskaffad kunskap genom litteraturstudie som kunskap 
och resultat utvunna ifrån laborationsförsöken. 

 
7 FÖRSLAG TILL FORTSATTA STUDIER. I detta kapitel ges förslag till 

fortsatta studier som skulle kunna berika problemområdet. 
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2 LITTERATURSTUDIE 

I detta kapitel redovisas den genomförda litteraturstudiens sammanställning. I 
den inledande delen redogörs vad ett jordmaterial är, hur det är uppbyggt, 
klassificeras och indelas. Vidare beskrivs vad en moränjord är för något. Detta 
följs av teori kring hydraulisk konduktivitet och laborationsmetoder för 
undersökning av standardparametrar, hydraulisk konduktivitet etcetera, som 
används i examensarbetet. I den avslutande delen beskrivs tekniker för 
bestämning för ändring av hydraulisk konduktivitet med hänsyn till frysning 
och tiningsförlopp, frusen jords egenskaper samt en översikt över övertäckning 
av förorenade massor. 

2.1 Övertäckning av förorenade gråbergsmassor 

2.1.1 Allmänt 

Denna rapport syftar till att undersöka möjligheten till att täcka gruvavfall 
med morän och avgränsas därför enligt Kapitel 1.5. 

Viss del av den stora mängd gråberg som tas ut vid brytning av malm i gruvor, 
samt restprodukter ifrån förädling av dessa malmprodukter bör behandlas 
som farligt avfall. Varför dessa restprodukter bör behandlas som farligt avfall 
beror på att de innehåller en liten kvarvarande mängd malmprodukter som 
exempelvis kopparsulfat och kopparkis, vilka är miljöfarliga. 

Gruvavfall utgörs som nämnts ovan främst av förorenat gråberg samt 
restprodukterna ifrån förädlingen, den så kallade anrikningssanden. 
Anrikningssand tas i de allra flesta fall om hand i sandmagasin, som består av 
dammvallar, där restprodukten ifrån anrikningen pumpas ut och låts 
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sedimentera. Restprodukten beblandas med vatten vid utpumpningen. När 
anrikningssanden sedimenterar kan vattnet rinna vidare till en klarningsdamm 
och sedan via reningssteg tillbaka in till gruvbrytningsprocessen och 
förädlingen. Det överblivna gråberget som bildas vid uttag av malm utgör en 
hög procentandel för en dagbrottsgruva. Detta gråberg innehåller vanligtvis 
inga metaller eller svavel och används då som byggnadsmaterial. En viss del av 
gråberget innehållet dock en för hög halt av metall och svavel enligt 
miljöklassningen och måste därvid tas om hand. Det är detta material som 
exempelvis kan täckas med en så kallad jordtäckning. (Lövgren et al., 2004) 

2.1.2 Oxidation 

Naturlig nedbrytning och omvandling av material sker ständigt, varvid det 
naturliga kretsloppet hålls vid liv. Vid gruvbrytning som medför stora mängder 
gruvavfall kan detta ekosystem rubbas, vilket kan påverka djur- och växtliv i 
närområdet. Hur detta kretslopp rubbas och i vilken utsträckning skiljer sig 
från plats till plats. Den ojämförligt viktigaste och den process som nästintill 
alltid förekommer är oxidation – syretillförsel – av gruvavfallet. När syre 
kommer i kontakt med gruvavfallet påbörjas en kemisk reaktion där sulfider 
oxideras. När detta sker sänks pH i marken (försurning av miljön) vilket ökar 
urlakningshastigheten av metallerna och detta leder sedan till att eventuellt 
lakvatten får förhöjda halter av metaller. (Lövgren et al., 2004) 

2.1.3 Efterbehandling 

För att motverka oxidation av gruvavfall används olika tekniker och de går i 
första hand ut på principen att isolera avfallet ifrån syre. Avfallet måste 
vidhållas isolerat under en väldigt lång tidsepok. Det är vanligt att en 
livscykelanalys om flera tusen år görs, eftersom det är så lång tid det tar för 
naturen att bryta ner de höga avfallshalterna. Denna tidsepok i tillägg till att 
det rör sig om stora volymer krävs det att; systemen är enkla, naturanpassade 
och kostnadseffektiva. I tillägg till dessa finns givetvis krav på en robust 
konstruktion som ska fungera utan tillsyn under hela livslängden. 

De isoleringsmetoder som används för att minimera syretillförseln till 
gruvavfallet kan delas in i två huvudgrupper varvid vattentäckning är en av 
dessa. Vid isolering med en vattenspegel stängs syreinträngningen ute av 
vattenvolymen som bildar en ”sjö” ovanpå gruvavfallet. För att vattentäckning 
ska fungera krävs att massorna är placerade i en grop eller att de är invallade i 
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en dammkonstruktion. För att gruvavfallet ska kunna täckas med vatten krävs 
även att vattentillgången är stor, även vid extrem torka under en längre 
period. Den andra huvudgruppen är jordtäckning. 

Jordmaterial som sluttäckningsmetod är effektiv och används ofta i 
kombination av olika jordmaterial, som exempelvis ett täckskikt av morän 
med ett överlagrande vegetationsskikt. Sluttäckning med jordmassor innebär 
även möjligheten att täcka materialupplag, såsom gråbergstippar. När jord 
används är det väldigt kostnadseffektivt att kunna använda jord i direkt 
anslutning till det gruvavfall man ska sluttäcka. I ett dagbrott är det därför 
väldigt ekonomiskt fördelaktigt om den jord som schaktas bort vid brytning av 
malm kan användas som täckskikt av gråbergstippar. För att detta ska vara 
möjligt måste dock miljökraven om genomsläppligheten av syre genom 
jordtäckningen uppfyllas. För att jordtäckningen ska verka aktivt mot 
syreinträngning måste materialet klara att torka, vattenfyllas, frysa och tina 
utan att luckras upp alltför mycket. (Lövgren et al., 2004) 

2.2 Jordmaterial 

2.2.1 Jords beståndsdelar 

Ett jordmaterial kan delas in i tre olika faser. De olika faserna är fri fas, fast fas 
och en fas i gasform. Denna uppdelning av beståndsdelar i ett jordmaterial 
illustreras i en överskådlig skiss iFigur 2-1. 

 

Figur 2-1 Överskådlig skiss över ett jordmaterials beståndsdelar fast substans, porvatten 
och porgas. (Axelsson, 1998) 

Den fasta fasen, eller fasta substansen som den ofta benämns inom 
geotekniken, kan beskrivas som ett kornskelett uppbyggt av fasta 
mineralkorn, lerpartiklar och/eller organiskt material. Den fasta substansen 
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kan antingen ha mineralogisk eller organisk härkomst. Det organiska 
materialet i en jord består oftast av växtdelar som förmultnats till en viss grad. 
Partiklarnas form, kornstorleksfördelning och kornstorlek bidrar till skelettets 
uppbyggnad. 

I hålrummet som bildas kring jordskelettet kan vatten och gas samlas. Detta 
hålrum benämns som porer inom geotekniken. Porvolymen (som består av fri 
fas och gasfas) är fylld av porgas,porvatten, eller en blandning av de bägge. 
Dessa representerar gasfas respektive fri fas. En blandning av porgas och 
porvatten är den absolut vanligaste porvolymssammansättningen i en 
jordmassa, där den vanligaste gasen ovan grundvattenytan är luft. I 
jordmassor med organiskt innehåll som befinner sig under grundvattenytan är 
vanliga gaser metan-, svavelväte-, koldioxid- och vätgas. Detta beror på att 
den organiska substansen har brutits ner av enzymer, svampar och/eller 
bakterier. (Axelsson, 1998) 

Ett jordmaterials geotekniska egenskaper utgörs, som nämnts ovan, dels av 
kornstorlek, form och kornstorleksfördelning, men beror även till exempel på; 
vilka mineral jorden består av, porvattnets bindning – fritt eller bundet till 
jordpartiklarna –, materialtyp på det organiska innehållet, om jordmaterialet 
finns i aerob eller anaerob miljö och innehållet av andra ämnen och metaller 
som till exempel svavel eller koppar. Egenskaperna hos olika jordmaterial kan 
skildras av storheter såsom kornfraktionsfördelning, porositet, vattenkvot, 
konsistensgränser, odränerad skjuvhållfasthet, packningsgrad och hydraulisk 
konduktivitet. (Axelsson, 1998) (Hansbo, 1975) (Larsson, 2008) 

2.2.2 Klassificering och indelning av jord 

En jord kan klassificeras och indelas med hänsyn till en rad olika egenskaper. 
De olika klassificeringssystemen härstammar ifrån olika vetenskapsgrenar 
såsom hydrologi, geologi och geoteknik. Man kan dela in jord efter exempelvis 
geotekniska egenskaper, sammansättning och bildningssätt. I denna rapport 
hanteras indelningarna; sammansättning och geotekniska egenskaper, se 
Kapitel1.5. (Axelsson, 1998) 

Karaktärsdragen, såsom kornfördelning eller organisk halt, har ofta ett 
samband mellan varandra och därav kan man många gånger anta övriga 
egenskaper och innehåll en jordmassa har med hjälp av endast ett känt 
karaktärsdrag.(Karlsson et al., 2000) 



 LITTERATURSTUDIE 

 

11 

Enligt Axelsson (1998) kan man med stor säkerhet veta att en jord med en hög 
organisk halt innehåller mer vatten – större procentuell vattenkvot – än en 
oorganisk jordmassa utan att göra några direkta mätningar. 

Sammansättning och geotekniska egenskaper av jorden kan bestämmas med 
hänsyn till dess; kornfördelning, ingående kornfraktioner, organisk halt, 
hållfasthet-/deformationsegenskaper, konsistens och tjälfarlighet. (Hansbo, 
1975) 

Vid en första klassificering används oftast metoden som grupperar jorden i 
kornfraktioner. Denna fraktionsindelning anses av Hansbo (1975) som en av 
de viktigaste faktorerna för mineraljords mekaniska egenskaper. Inom 
geotekniken indelas fraktionerna på en jord i huvudgrupperna ler, silt, sand, 
grus, sten och block. Denna indelning anges i Tabell 2-1. Kornfraktionerna 
delas även in i mer allmänna grupper om tre stycken, så kallade allmänna 
fraktionsgrupper, som illustreras i Tabell 2-1. Dessa fraktionsgrupper är block- 
och stenfraktioner, grovjordsfraktioner och finjordsfraktioner. 
Huvudgrupperna kan även delas in i undergrupper. (Axelsson, 1998) (Hansbo, 
1975) 

Tabell 2-1 Fraktionsindelning av jord (Hansbo, 1975) 
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En annan vanlig indelning av en jord är i grupperingarna kohesionsjord, 
mellanjord och friktionsjord. Indelningen i dessa grupper görs med avseende 
på hållfasthets- och deformationsegenskaper, fraktionsstorlekar samt 
finjordshalt. (Hansbo, 1975) (Karlsson et al., 2000) 

 

Figur 2-2 Kohesionsbindning av lerpartiklar via vattenfilmer (Axelsson, 1998) 

En kohesionsjord benämns som ler och kornen i denna typ av jord hålls 
samman av en så kallad kohesionsbindning. Denna kohesionsbindning består 
av tre av varandra samverkande bindningstyper; vätebindningar, van der 
Waals-krafter och elektrostatiska bindningar. Denna typ av bindning gör att 
högvisköst fast bundet vatten omringar varje korn och binder dem samman. 
Partikelytorna är från början negativt laddade. Detta medför att kornen aldrig 
är i direkt kontakt med varandra i en kohesionsjord vilket gör att ingen 
interpartikulär normalkraft, som bildas genom kornkontakt, kan uppstå. 
Hållfastheten byggs därför istället upp utav att skjuvkrafter mellan kornen 
upptas av kohesionsbindningen, se Figur 2-2. De fraktionsstorlekar som en 
kohesionsjord omfattar är diametrar (d) som understiger 0,002 
millimeter.(Hansbo, 1975) (Karlsson et al., 2000) 

Den jord som omfattar fraktionsstorleksdiametrarna 0,002<d<0,063 
millimeter samt blandkorniga jordarter med finjordshalt mellan 15 och 40 
procent kallas för mellanjord. Bindningen mellan kornen i en mellanjord byggs 
upp av såväl kohesion som mekanisk friktion. (Axelsson, 1998) 

Friktionsjord utgör huvudgrupperna sand, grus, sten och block och har en 
fraktionsstorleksdiameter som överstiger 0,063 millimeter. Skjuvhållfastheten 
mellan kornen i en friktionsjord byggs upp av friktion mellan kornen. 
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Friktionsjord har därför, till skillnad ifrån kohesionsjorden, ingen 
draghållfasthet. Detta illustreras i Figur 2-3. (Karlsson et al., 2000) 

 

Figur 2-3 Friktionsjords kornkontakt, där normalkrafterna (N), partikelkrafterna (PF) och 
de tangentiellt överförda friktionskrafterna (T) (Axelsson, 1998) 

Kornfördelningen klassificerar hur jorden är uppdelad mellan de olika 
fraktionerna. Om en jord enbart – i princip – innehåller en enstaka fraktion 
benämns den som ensgraderad. Det finns dock andra så kallade 
korngraderingar. En morän exempelvis, omfattar samtliga fraktioner från 
block till ler och benämns därav som en månggraderad jord. För att bestämma 
en jords kornfördelning används en kornfördelningskurva, som är ett resultat 
av en siktnings- och en sedimentationsanalys. Dessa analyser beskrivs 
närmare i Kapitel3.1. Den storlek på kornen hos de partiklar, som på 
kornfördelningskurvan motsvarar en passerande viktmängd 60 procent, 40 
procent etcetera, betecknas d60, d40 och så vidare. För att beskriva huruvida 
en jord är ens-, mellan- eller månggraderad används lutningen på 
kornfördelningskurvan och kurvans krökning mellan d60 och d10. Lutningen 
representeras av graderingstalet, Cu och kan beräknas enligt Ekvation 1. En 
ensgraderad jord har ett graderingstal under 6 och en mångraderad jord har 
ett graderingstal som överstiger 15. (Larsson, 2008) (Hansbo, 1975) 

 (1) 

 = Graderingstalet 

 = Diameter på korn passerande 60 procent [mm] 
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 = Diameter på korn passerande 10 procent [mm] 
 

Jord klassas ofta med hänsyn till hur tjälfarliga de är, särskilt i områden med 
väldigt kallt klimat. Klassningen sker i tjälfarlighetsklasserna ett till fyra och de 
olika klasserna benämns icke tjällyftande jordarter, något tjällyftande 
jordarter, måttligt tjällyftande jordarter samt mycket tjällyftande jordarter 
och visas som en del (skuggad) i Tabell 2-2. (Trafikverket, 2011) 

Tabell 2-2 Tjälfarlighetsklasser för olika jordarter listat efter materialtyp. (Omarbetad från 
Trafikverket, 2011) 

 

Andra tillvägagångssätt för klassificering och indelning är exempelvis med 
hänsyn till vattenkvot och organisk halt. Metoder för bestämning av 
vattenkvot och organisk halt beskrivs i Kapitel2.5.2och Kapitel2.5.3. Vid 
byggnation av exempelvis ett täckskikt för en deponi är det viktigt att en 
maximal packningsgrad uppnås. Denna har ett direkt samband med bland 
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annat vattenkvot. Metod för att bestämma maximal packningsgrad beskrivs i 
Kapitel2.5.2. (Larsson, 2008) 

2.3 Morän 

Morän är den överlägset vanligaste jordarten i Sverige och täcker två 
tredjedelar utav landytan. I  

Figur 2-4visas en översiktlig bild över olika jordarters utbredning i Sverige. En 
morän är en jordart som bildats av inlandsisen. Landisen tog upp och 
bearbetade dels äldre jordlager men bröt även loss material ifrån 
berggrunden. När inlandsisen sedan smälte, avsattes denna osorterade 
jordart. En morän utgörs en varierande mängd block, sten, grus, sand, silt och 
ler. Den oftast osorterade moränen kan dock ibland beblandas med skikt utav 
sorterade jordarter. I normalfallet vilar moränen direkt på berggrunden, men 
det finns även områden där moränen underlagras av isälvssediment. Dessa 
områden är dock väldigt sällsynta.(Sveriges geologiska undersökning, 2000) 
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Figur 2-4 Moränutspridning relativt Sveriges landyta. (Sveriges geologiska undersökning, 
2000) 

Grundmassan, de vanligaste fraktionsstorlekarna, i en moränmassa i Sverige 
understiger 20 millimeter, det vill säga, fraktioner från grus, till ler. Om en 
morän innehåller grus som dominerande fraktion benämns moränen som en 
grusmorän, GrMn. Det finns ofta flera dominerande fraktioner som till 
exempel siltig sandig grusmorän, siGrMn. I detta exempel domineras moränen 
av grus men innehåller även stora procentandelar av silt och sand. En vanligt 
förekommande morän innehåller ofta en kohesionsjord och mellanjord på 10- 
20 procent. De grövre partiklarna i en morän är oftast kantiga eftersom de 
brutits loss ifrån berggrunden, som beskrivits ovan. Dessa block och större 
stenfraktioner förekommer i varierande mängd. Graderingstalet, Cu för en 
morän uppgår normalt till över 15. Detta beskriver en månggraderad jordart. 
(Grånäs, 1990) (Sveriges geologiska undersökning, 2000) 

2.4 Hydraulisk konduktivitet 

2.4.1 Allmänt 

Hydraulisk konduktivitet (k) är en benämning på en jords förmåga att släppa 
igenom vatten, syre och dylika material. I denna rapport behandlas hydraulisk 
konduktivitet alltid med avseende på vattnets genomströmningsförmåga. 

Denna omvandlas direkt till syres genomströmningsförmåga i denna rapport. 
Egentligen är det vattenmättad permeabilitet som benämns hydraulisk 
konduktivitet. Hydraulisk konduktivitet kan även användas för att exempelvis 
få en aning om hur syregenomträngligt ett material är. (Barnes, 1995) 

Vatten i mark innehåller energi i form av kinetisk och potentiell energi. 
Vattnets rörelse i marken antas dock oftast ske väldigt långsamt och 
därigenom brukar dess kinetiska energi försummas. Den potentiella energin är 
dock av väldigt stor betydelse vid bestämning av rörelse av vatten i jorden, det 
vill säga, bestämning av den hydrauliska konduktiviteten. Markvattnets 
potentiella energi varierar i ett stort spann, men det har mindre inverkan, då 
det är den relativa nivån av energi som har inverkan på hydraulisk 
konduktivitet, inte den absoluta potentiella energin i jorden. Den potentiella 
energin kan även beskrivas som ett mått på vattenflödet (Q). (Nordkvist, 
1987) 
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2.4.2 Darcy’s lag 

1856 presenterade forskaren Darcy sina resultat som beskrev hur vatten 
transporteras genom en jordmassa. Darcy’s resultat baserades på en mängd 
försök där han lät vatten strömma vertikalt fritt genom sandfilter. Darcy’s lag, 
som hans resultat utföll i, säger att vattnets strömningshastighet (v) är 
proportionell mot den hydrauliska gradienten (i). Darcy’s lag redovisas i 
Ekvation 2. Darcy’s lag tar dock inte hänsyn till att vattnet bara strömmar på 
en viss del av tvärsnittsarean (A) vilket resulterar i att man vid beräkning med 
Darcy’s lag använder beskriver skenbart flöde(Q) och skenbar 
vattenströmning (v). För att beräkna den hydrauliska gradienten används 
Ekvation 3. Figur 2-5illustrerar förhållandet mellan parametrarna. 

 (2) 

 = Genomsnittliga vattenflödet beräknat på totala strömningsytan [m
3
/s] 

 = Totala tvärsnittsarean [m
2
] 

 = Genomsnittlig strömningshastighet beräknat på totala strömningsytan [m/s] 

 = Hydraulisk konduktivitet [m/s] 

 = Hydrauliska gradienten 

 

  (3) 

 = Hydrauliska gradienten 

 = Tryckfall över sträckan [m] 

 = Längd i strömningsriktningen [m] 

 

En principskiss av en försöksuppställning vid ett konventionellt 
permeabilitetsförsök visas i Figur 2-5. I försöket låter man vatten strömma 
genom ett rör med en jordmassa. Detta rör benämns ofta permeameter. 
Tryckskillnaden som verkar mellan två vattenytor medför att jordens 
hydrauliska konduktivitet kan bestämmas. (Viklander, 1995) (Aysen, 2002) 
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Figur 2-5 Principskiss för förhållanden mellan parametrar vid Darcy’s lag (Viklander, 1995) 

Darcy’s lag fungerar utmärkt för de allmänna fraktionsgrupperna 
grovjordsfraktioner och finjordsfraktioner. Dessa fraktioner är således 
fraktioner från ler till fraktionen grus. Darcy’s lag fungerar speciellt bra för 
sandjordar. Varför Darcy’s lag fungerar för dessa typer av jordar och inte sten- 
eller blockjordar är för att sten- och blockjordar tenderar att vara turbulenta. 
Om vattenströmningen är turbulent bildas inre vattenströmmar som kan 
motverka den generella strömningshastigheten. Motsatsen till en turbulent 
strömning är en laminär strömning. För att bedöma om en vattenströmning är 
laminär eller turbulent används Reynolds tal(Re). Reynolds tal är en 
dimensionslös storhet som beskrivs som vattnets medelhastighet genom 
porerna, vp multiplicerat med porernas diameter(d) dividerat med en 
kinematisk viskositet(r), som visas i Ekvation 3. 

 (3) 

 = Reynolds tal 

 = Vattnets medelhastighet genom porerna [m/s] 

 = Porernas diameter [m] 

 = Kinematisk viskositet [m
2
/s] 

 

Om Reynolds tal, Re är mindre än 10 anses vattenströmningen vara laminär 
och Darcy’s lag kan tillämpas. (Viklander, 1995) 
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Ett annat kriterium som måste uppfyllas för att Darcy’s lag ska gälla är att 
jordmassan är fullständigt vattenmättad. Detta innebär att samtliga porer är 
vattenfyllda och därigenom vattenförande. 

Vidare reglerar inte Darcy’s lag det faktum att flödet av vatten inte sker över 
hela tvärsnittet, utan bara i jordmassans porer. I vattenmättat tillstånd består 
en jordmassa av fast substans samt porer fyllda med vatten. En del av detta 
vatten är bundet till jordmassan medan resterande vattenvolym är den volym 
som bidrar till vattenströmningen. Eftersom vattnet ej kan flöda över hela 
tvärsnittet är det den skenbara hastigheten som räknas ut i Ekvation 2.  

För att räkna ut ett verkligt tvärsnitt måste därav ett effektivt tvärsnitt tas 
fram. Detta kan beskrivas medFigur 2-6, som beskriver en finkornig massa 
inuti en rörcylinder med ett cirkulärt tvärsnitt. Viklander (1995) menar att 
rörcylindern innehåller tre areor; effektiv porarea (Ape), arean bundet 
vatten(Api), och den fasta substansens area(As). Den effektiva porarean är den 
area som vatten kan strömma på. Beroende på vilken jordtyp som vattnet 
strömmar genom kommer det den bundna vattenarean och den effektiva 
porarean förhålla sig olika till varandra. Om substansen är av finkornig jordtyp 
(lera, silt och finkornig morän) kommer en väsentlig del av vattnet vara 
bundet till de negativt laddade partikelytorna, se Kapitel2.2.2. 

 

Figur 2-6 Effektiv porarea (Ape)i ett jordmaterial vid vattenströmning (Viklander, 1995) 

För att se om hydraulisk konduktivitet ändras, exempelvis vid frys- och 
tiningsförlopp, kan vattenhastigheten användas, som nämnt ovan. Den 
vattenhastighet som bestäms i Ekvation 2 är dock inte den verkliga, då den 
räknas över hela tvärsnittsarean. För att bestämma vattnets verkliga 
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strömningshastighet (vv) divideras den skenbara hastigheten(v) med den 
effektiva porositeten(ne) enligt Ekvation 4. Den effektiva porositeten är en 
härledning av den totala porarea, som vattnet strömmar genom dividerat 
med totala arean enligt Ekvation 5. (Larsson, 2008) 

  (4) 

 = Effektiv porositet [%] 

 = Skenbar hastighet [m/s] 

 = Verklig hastighet [m/s] 
 

 (5) 

 = Effektiv porositet [%] 

 = Effektiv porarea [m
2
] 

 = Total area [m
2
] 

 

Eftersom vatten inte kan strömma en rak väg ner i exempelvis ett tätskikt så 
är inte den verkliga strömningshastigheten heller helt sann. Om exempelvis 
regnvattnen sipprar ner och tränger in i jordmassan på ytan kommer vattnet 
ta olika vägar beroende på jordtyp, som synes i Figur 2-7. Strömningsvägen är 
olika för olika jordmassor. Hur lång den egentliga strömningsvägen blir beror 
bland annat på jordmassans packningsgrad, porfördelning och jordtyp. Dessa 
parametrar gör följaktligen att den absoluta hastigheten som vatten 
strömmar i jorden är lägre än den som antas i Ekvation 4, Darcy’s lag. I Figur 
2-7illustreras överskådliga strömningsvägar för ler- (till vänster), sand- 
(mitten) och grusjord (till höger). (Fagerström et al., 1972) 

 

Figur 2-7 Vertikal genomströmning hos olika jordarten (Fagerström et al., 1972) 
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Sammanfattningsvis menar Fagerström et al. (1972) att Darcy’s lag fungerar 
tillfredställande vid små gradienter för grovkorniga jordmassor medan 
finkorniga jordar är svårare att bestämma den absoluta hydrauliska 
konduktiviteten på. Darcy’s lag fungerar även tillfredställande när jämförelser 
ska göras, till exempel ändring av hydraulisk konduktivitet. Det ska dock 
observeras att absoluta värden bör undvikas om exempelvis turbulens ej kan 
undvikas. 

2.4.3 Generella värden på hydraulisk konduktivitet 

Olika jordtyper har olika initiala hydrauliska konduktiviteter(k) vilka 
sammanställs iTabell 2-3. De jordarter som redovisas är naturligt lagrade. 
Dessa värden är generella och kan variera från fall till fall. 

Ibland kan man ersätta värdet på hydraulisk konduktivitet med ett tätvärde 
(pP) vilka också redovisas iTabell 2-3. Tätvärdet ger en beskrivning av jordens 
hydrauliska konduktivitet med en siffra mellan noll och elva, där elva beskriver 
en mycket tät jord. Tätvärdet framtas enligt Ekvation 6.  

 (6) 

 = Tätvärdet för jordmassan 

 = Hydraulisk konduktivitet [m/s] 

 

En jord med en hydraulisk konduktivitet på 10-5 meter per sekund har därav 
ett tätvärde på fem. (Fagerström et al., 1972) 
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Tabell 2-3 Hydraulisk konduktivitet och tätvärden för olika fraktioner och moräner 

(Omarbetad från Fagerström et al., 1972) 

Jordfraktion 
Hydraulisk 

konduktivitet 
[m/s] 

Tätvärde 

Fingrus 1 - 10
-2

 0 – 2 

Grovsand 10
-1

 - 10
-3

 1 – 3 

Mellansand 10
-2

 - 10
-4

 2 – 4 

Finsand 10
-3

 - 10
-5

 3 – 5 

Grovsilt 10
-4

 - 10
-6

 4 – 6 

Mellan-/finsilt 10
-6

 - 10
-8

 6 – 8 

Lera < 10
-8

 > 8 

Moräntyp 
Hydraulisk 

konduktivitet 
[m/s] 

Tätvärde 

Grusig morän 10
-5

 - 10
-7

 5 – 7 

Sandig morän 10
-6

 - 10
-8

 6 – 8 

Siltig morän 10
-7

 - 10
-9

 7 – 9 

Lerig morän 10
-8

 - 10
-10

 8 – 10 

Moränlera 10
-9

 - 10
-11

 9 - 11 

 

2.4.4 Faktorer som påverkar ofrusen jords hydrauliska konduktivitet 

De faktorer som en jords hydrauliska konduktivitet styrs av kan indelas i 
primära och sekundära faktorer. Med primära faktorer menas sådana faktorer 
som har direkt betydelse för den hydrauliska konduktiviteten medan 
sekundära faktorer utgör faktorer som påverkar blandningen mellan jord och 
vatten. Sekundära faktorer är exempelvis hydraulisk gradient, sprickor och 
inre erosion. För fyllnadsmassor, som till exempel moränmassor för 
övertäckning av deponier, spelar primära faktorer som naturliga skiktningar 
och störningar ingen roll då massorna blandats upp. I naturligt lagrade 
jordtyper kan detta dock ha stor inverkan på den hydrauliska konduktiviteten. 
Hydrauliska konduktiviteten tenderar att vara större i horisontalled än i 
vertikalled eftersom vattnet tar enklaste vägen och därmed strömmar i 
gränsytorna mellan lerlager. (Fagerström et al., 1972) 
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Jordmaterialet 

En faktor som påverkar den hydrauliska konduktiviteten i högsta grad är typen 
av jordmaterial. Kornstorlek, pratikelform, mineralogisk sammansättning, 
densitet och vattenkvot vid packning styr den hydrauliska konduktiviteten för 
jordmaterialet.  

Partikelformen och texturen på jordpartiklarna gör att vattnet måste strömma 
en längre väg i en lerjord än i exempelvis en grusås. Kornformen i en sand är 
mer kantig och medför därför ett större friktionsmotstånd än en grusig jord. 
Detta gäller friktionsjord och till viss del även mellanjord. I en kohesionsjord är 
det istället den specifika ytan som avgör strömningshastigheten. 
Jordmaterialets mineralsammansättning påverkar också den hydrauliska 
konduktiviteten hos jorden, då olika mineral adsorberar olika mängd vatten. 
(Fagerström et al., 1972) 

Temperatur 

Jordmassans temperatur medverkar till den hydrauliska konduktiviteten. En 
jords hydrauliska konduktivitet är omvänt proportionell mot vattnets 
dynamiska viskositet. Eftersom viskositeten ändras med temperaturen så 
gäller förhållandet således även mellan hydraulisk konduktivitet och 
temperatur. Vattentemperaturen i en naturlig jordmassa varierar dock väldigt 
lite varav inverkan oftast är mindre än tio procent. (Fagerström et al., 1972) 

Packningsgrad 

Torrdensiteten(ρd) hos jorden är också viktig för jordens 
genomsläpplighetsförmåga enligt Viklander (2005). Denna används vid 
bestämning av packningsgrad(Rd) och bestäms enligt olika proctormetoder, 
vilka beskrivs i Kapitel2.5. I grova drag gäller sambandet att hydraulisk 
konduktivitet minskar med ökad packningsgrad. (Fagerström et al., 1972) 

Om lagringstätheten (packningsgraden) och den effektiva kornstorleken, d10, 
från kornfördelningsdiagrammet, är kända kan hydraulisk konduktivitet fås. En 
illustration i  

Figur 2-8visar Burmeisters (1954) resultat, samt jämförelse med annan 
forskning.(Fagerström et al., 1972) 
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Figur 2-8 Hydraulisk konduktivitet (permeabilitet) i relation till lagringstäthet och effektiv 
kornstorlek (Fagerström et al., 1972) 

Portal 

Portalet(e)beskriver förhållandet mellan porvolymen(Vp) och jordens volym 
(Vs). Portalet är ett enkelt och bra sätt att beskriva huruvidaen jordmassas 
porvolym ökar eller minskar efter frys- och tiningscykler. Ekvation 7 beskriver 
beräkningen av portalet. (Larsson, 2008) 
 

  (7) 

 = Volym porer [m
3
] 

 = Volymjord[m
3
] 

 = Portal 
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Vattenmättnadsgrad 

Vattenmättnadsgraden påverkar i stor grad den hydrauliska konduktiviteten. 
Viklander (1995) menar att en omättad por inte överför vatten lika bra som en 
mättad por. För att uppnå rättvisa resultat vid test hydraulisk konduktivitet 
bör därför provet vattenmättas. Ett sätt att undvika att luft innesluts vid 
provtagning i laboratorium är att låta flödesriktningen vara vertikalt uppåt. 
(Fagerström et al., 1972) 

Hydraulisk gradient 

Hydraulisk konduktivitet kan relateras till hydraulisk gradient(i) varvid denna 
bör vara samma vid laboratorietester som den i fält. När detta är uppfyllt 
anses laboratorietest och verklighet stämma väl överens för de kornstorlekar 
som vattengenomströmning brukas mätas menar Fagerström et al. (1972). 

Kapillaritet 

Kapillaritet är ett mått på huruvida en jord suger upp vätska. Den kapillära 
stighöjden beror på porutrymmet. En lera har stor kapillär stighöjd medan en 
grovkornig jord har betydligt lägre. (Axelsson, 1998) 

2.5 Laborationsmetoder för undersökning av standard-
parametrar 

Vid undersökning av jordmaterial som ska användas som skyddsbarriär är 
parametrar som jordart, vattenkvot, organisk halt, maximal torrdensitet och 
hydraulisk konduktivitet viktiga. Vidare är det av intresse i denna rapport hur 
hydraulisk konduktivitet ändras vid frys- och tiningsförlopp. 

2.5.1 Jordartsbestämning 

Enligt LTU (2002) görs bestämning av en jordart görs vanligen genom dels en 
okulärbedömning i kombination med olika försök.  

Fraktionsindelning 

Vid en bestämning av en jordarts fraktionsindelning, exempelvis vilken typ av 
morän som finns i ett visst område, används vanligen siktanalys samt en 
sedimenteringsanalys.  
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För en siktanalys används en så kallad skakapparat. Idag är skakapparaten 
nästintill alltid motordriven och består förutom av motorn och hållaren utav 
siktkorgar. Siktkorgarna är runda och har kvadratiska maskor av trådnät. 
Siktkorgarna består av maskvidder och har följande dimensioner; 0,063; 
0,125; 0,25; 0,5; 1; 2; 5,6; 11,2 samt 20 millimeter. Vid utförandet av en 
siktanalys placeras uppmätt mängd provmassa i översta siktkorgen, det vill 
säga 20 millimeters- korgen. Den massa som placeras i korgen anpassas efter 
största förekommande kornstorlek och ska ökas vid ökande kornstorlek. Om 
siktning sker till fraktionsgränsen 20 millimeter ska massan prov uppgå till 
värdena enligt Tabell 2-4. Om massan som siktas består av en mycket grusig 
jord bör provmängden vid noggranna beräkningar ökas till cirka 2 kilogram. 
(Stål, 1972) 

Tabell 2-4- Minsta provmängd vid siktning av material med kornstorlek mindre än 20 
millimeter. (Adopterad från Stål (1972)) 

Jordprovet vägs och torkas sedan i maximalt 105°C. Detta görs enbart om 
vattenkvoten på provet är intressant. Torktiden uppgår till 24 timmar. Det 
torkade provet vägs nu igen för bestämning av vattenkvot om så önskas. I 
detta skede finns två olika utförandealternativ; våtsiktning eller torrsiktning. 
Vid torrsiktning tvättas det torra mängduppmätta provet i en sil med 
trådmaskorna 0,063 millimeter för separation av material som understiger 
denna diameter. När provet är tvättat torkas provet återigen för att sedan 
filtreras genom skakapparaten i torrt utförande. De olika fraktionerna vägs 
sedan för bestämning av massor vid de olika fraktionsgränserna. Dessa 
resultat ger en kornfördelningskurva där avläsning av graderingstal och 
klassificering kan göras. Vid användning av våtsikt, som illustreras i Figur 2-9, 
cirkuleras vatten i skakmaskinen och sorterar på så vis bort material som 
understiger 0,063 millimeter. 

 

Jordart 

Minsta provmängd (antal gram, g) 

Ler, Silt 100 

Sand 200 

Grusig Sand, Sand, Morän 500 
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Figur 2-9 Översiktsbild av våtsikt (Svensson, 2012) 

Sedimentationsförsök görs för att undersöka fraktionerna som understiger 
0,063 millimeter, för att avgöra hur stor andel av jorden som innehåller silt 
respektive ler. Material för sedimentationsförsök samlas upp ifrån 
siktanalysen (det material som passerar 0,063 millimeterssikten). Stål (1972) 
menar att sedimentationsförloppet kan beskrivas med Stokes lag, vilken ger 
ett samband mellan fallhastighet och diameter hos ett sfäriskt korn som 
sedimenterar. Om man antar konstant fallhastighet(v) hos kornen i vätskan 
kan den verkande tyngdkraften(g) som verkar på kornen sättas lika med 
friktionskraften i vätskan samt vätskans lyftkraft. Om man antar Stokes lag 
gäller Ekvation 8. 

 (8) 

 = Fallhastighet [cm/s] 

 = Fallhöjd [cm/s] 

 = Falltid [s] 

 = Korndensitet [g/cm
3
] 

 = Vätskans densitet [g/cm
3
] 

 = Tyngdkraftens acceleration [cm/s
2
] 

 = Vätskans viskositet [g/cms] 

 = Korndiameter [cm] 
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eller 

 (9) 

Vid sedimentationsförloppet förändras vätskans densitet hos suspensionen 
såväl i förhållande till tid(t)och till djup(h). Ovan djupet i Figur 2-10kommer vid 
tiden n (tn) endast finnas korn med en diameter(dn). Detta sker eftersom 
större partiklar sedimenterar fortare än mindre partiklar. Den procentuella 
andelen korn ovan djupet i Figur 2-10beräknas genom vätskeblandningens 

densitet( x)på den aktuella nivån och den ursprungliga densiteten( y). (Stål, 
1972) (Karlsson et al., 2000) 

 

Figur 2-10 Principskiss över ett sedimentationsfölopp (Stål, 1972) 

Stokes lag tar ej hänsyn till vissa inverkande faktorer. De viktigaste att beakta 
är att lagen inte tar hänsyn till att mycket små korn ständigt ändrar 
rörelseriktning efter kollisioner med andra korn samt molekyler i vätskan. En 
annan inverkan är repellerande krafter som uppstår mellan korn med samma 
ytladdning. Temperaturskillnader mellan suspensionen och omgivande luft, 
vilket leder till konvektion, tas ej heller hänsyn till. Temperaturskillnader 

påverkar också vätskans viskositet( ) och densitet( ). För att undvika dessa 
felkällor bör därför sedimentationsförsök utföras vid konstant temperatur. 
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Det finns två stycken rutinanalyser för utvärderingar av kornstorlekarna 
0,063- 0,001 millimeter. Dessa är pipettmetoden och hydrometermetoden. 
För att undersöka kornstorlekar under den lägre gränsen tenderar metoderna 
att bli alltför tidskrävande, vilket medför risk för flockulering. För den övre 
gränsen gäller att Stokes lag ej är giltig för dessa storlekar. Vid kornstorlekar 
som överstiger 0,063 millimeter sker sedimenteringen nämligen alltför fort 
vilket medför att densitetsbestämning ej hinns med. Förbehandling med 
dispergering, görs för att avlägsna alla korn som understiger 0,063 millimeter 
ifrån övrig jordmassa. 

Vid utförande med pipettmetoden bereds ett prov som understiger 0,063 
millimeter och har avlägsnats från organiskt material och eventuellt järn, kalk 
och salter. Avlägsning av järn, kalk och salter görs väldigt sällan. De 
provmängder som tas ut för pipettförsök bör vara 30 gram för siltjordar och 
15- 20 gram för lerjordar. Vätska tillförs provet, vanligtvis destillerat vatten, 
och suspensionen rörs sedan om i en pipettapparat, cirka en minut. 
Uppsugning sker sedan, 6-8 gånger första dagen och en gång dagen därpå. 
Uppsugningarna bör ske med jämna tidsintervall av 10-40 sekunder. Den 
längsta tiden bör användas för de sista uppsugningarna. Vid varje uppsugning 
tas vanligtvis 10 kubikcentimeter ut och överförs till en provskål och torkas 
sedan vid högst 105°C. Den uppsugna koncentrationen räknas om som en 
procent ur den ursprungliga koncentrationen. Bestämningen görs med 
utgångspunkt från ursprunglig invägd provmängd, W0 enligt Ekvation 10.  

 (10) 

 = Ursprunglig provmängd torrt material per 10 cm3 suspension vid försökets initiering [g] 

 = Beräknad uppsugen volym, vanligtvis 10 [cm
3
] 

 = Total mängd torrt material i hela suspensionen [g] 

 = Suspensionens ursprungliga volym [cm
3
] 

 

Procentandel material för de olika kornstorlekarna kan sedan räknas ut med 
Ekvation 11. 

 (11) 

P = Viktprocent material med given kornstorlek [%] 
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W = Uppsugen mängd torrt material för given tid [g] 
K = Industningsrest av eventuellt dispergeringsmedel (0,0133 gram per uppsugning) [g] 

 

Om den ursprungliga provmängden tagits ut som en procentandel av total 
mängd massa jordmaterial understigande 20 millimeter räknas 
procentandelen om för att erhålla en del silt och ler i jordmaterialet. Kurvan 
knyts sedan samman med kornfördelningskurvan som erhållits med hjälp av 
siktanalysen.   

Vid användning av hydrometermetoden brukas en annan teknik än den för 
pipettmetoden. Metoden går ut på att en sjunkkropp sänks ned i 
suspensionslösningen. Nedsjunkningen av kroppen utgörs sedan som en 
funktion av suspensionens densitet på den nivå i sedimentationskärlet som 
hydrometerns volymcentrum befinner sig. När hydrometern sänks ned i 
jordsuspensionen höjs nivån på ytan av suspensionen varvid kornens verkliga 
fallhöjd beräknas enligt Ekvation 12. 

  (12) 

 = Kornens verkliga fallhöjd [cm] 

 = Skenbar fallhöjd som motsvarar avståndet mellan suspensionens yta och hydrometerns  
volymcentrum [cm] 

 = Hydrometerns volym [cm
3
] 

 = Sedimentationscylinderns tvärsnittsarea [cm
2
] 

 

Vanligtvis används en sedimentationscylinder som rymmer volymen 1000 
kubikcentimeter destillerat vatten plus sjunkkropp och jordmassa. Normalt är 
cylindern graderad så att koncentrationen, uttryckt i gram jordmassa per 1000 
kubikcentimeter lösning, kan läsas av direkt. Kornstorleken vid varje avläsning 
och sedimentationstid kan avläsas med hjälp av ett nomogram, som visas i 
Figur 2-11. Vid initiering av försökets avläses suspensionens temperatur. 
Därefter omskakas blandningen så att kornen blir jämnt fördelade i cylindern. 
För att bestämma halten av de olika kornstorlekarna används Ekvation 13. 
(Stål, 1972) 

 (13) 
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 = Viktprocent material med given kornstorlek [%] 

 = Hydrometeravläsning av gram per 1000cm3 suspension [g/cm
3
] 

 = Total mängd torrt material [g/cm
3
] 

 

Figur 2-11 Exempel på nomogram och insättning i kornfördelningsdiagram (Stål, 1972) 

Sten- och blocksortering 

Om jordmassan är rik på block och sten kan det även vara nödvändigt att 
undersöka mängden och kornfördelningen inom dessa fraktioner. Detta sker 
normalt i fältarbetet. Indirekt kan även sten- och blockhalt bestämmas 
ungefärligt med ledning av jordens bildningssätt och utförda sonderingar. 
(Stål, 1972) 

2.5.2 Vattenkvot och maximal torrdensitet 

Enligt Larsson (2008) betecknar vattenkvoten(w) förhållandet mellan vattnets 
massa(mw) och den fasta fasens massa(ms). Vattenkvoten anges i procent och 
bestäms som regel på ostörda prover, men kan även bestämmas på störda 
prover, om provet innesluts i en lufttät behållare direkt efter upptagning.  

Den naturliga vattenkvoten(wn) bestäms genom att låta väga jordprovet, för 
att sedan torkas i 105°C i minst 16- 24 timmar för mindre provmassor. Dock 
bör provet torka i minst 24 timmar vid större finjordsprover samt när provet 
innehåller organiskt material. När provet torkas tas det ut och kyls sedan till 



Hydraulisk konduktivitet i en morän  

 

32 

rumstemperatur innan det återigen vägs. En formel för beräkning av 
vattenkvoten redovisas i Ekvation 14. (SIS, 2005a) 

 (14) 

 = Vattenkvot [%] 

 = Massa substans och vatten [g] 

 = Massa substans [g] 

 = Massa vatten [g] 

 

För att bestämma den optimala vattenkvoten, det vill säga den vattenkvot vid 
vilken bäst packning av jordmaterialet sker, används en teknik som kallas 
proctorpackning. Vid proctorpackning bestäms även en jords maximala 
torrdensitet. I laboratorium packas jord med hjälp av en fallvikt som får falla 
fritt på den jordvolym som ska packas. Packningen bör anpassas så att grader 
motsvarar det arbete som packningsmaskiner uträttar i fältarbete vid 
exempelvis byggnation av jordfyllningar eller sluttäckning. (LTU, 2002) 

Om vattenhalten är i vattenmättat tillstånd kommer packningsarbetet inte 
bringa en högre packningsgrad (och lägre hydraulisk konduktivitet) eftersom 
jorden snarare luckras upp än packas. I Bureau of Reclamation (1953) beskrivs 
att när en jordmassa packats torrt och sedan vattenmättats och därmed 
minskat sin andel luft i porerna kommer den hydrauliska konduktiviteten vara 
många gånger större (flera hundra gånger större) än prov som packats vid 
optimal vattenkvot. Den lägsta hydrauliska konduktiviteten för ett material 
uppnås när materialet packats vid en något högre vattenhalt än den optimala. 
(Fagerström et al., 1972) 

För att bestämma optimal vattenkvot och maximal torrdensitet för 
exempelvis en moränmassa används oftast två olika metoder; 
proctorpackning och modifierad proctorpackning. I enlighet med SIS (2005a) 
används modifierad proctorpackning som standardmetod i Sverige. 

Vid modifierad proctorpackning packas jorden i en cylinder (vanligen med 
höjd 11,7 centimeter och area 10,2 kvadratcentimeter). Vid utförandet har 
först jord torkats i ugn med temperaturen 105°C och material större än 20 
millimeter bortsiktats. Proven packas sedan vid olika vattenkvot. (LTU, 2002) 
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Resultat kommer att ge olika torrdensiteter (ρd) för olika vattenkvoter (w) som 
sedan kan föras in i ett diagram, som illustreras i Figur 2-12, vilken också visar 
exempel på typiska packningskurvor för olika jordmaterial vid modifierad 
proctorpackning. (Fagerström, 1973) 

 

Figur 2-12 Exempel på packningskurvor för olika material (Fagerström, 1973) 

2.5.3 Organisk halt 

Axelsson (1998) menar att det ofta önskvärt att veta den organiska halten på 
en jordmassa eftersom rötter, blad, sporer, svampar och andra organiska 
ämnen (ibland benämnt som humus) exempelvis har stor tendens att suga 
upp vatten vilket påverkar den hydrauliska konduktiviteten.  

Den organiska halten (g0)i ett jordmaterial bestäms ofta, något förenklat, med 
en metod som kallas glödgningsförlustmetoden. Glödgningsförlust är en 
funktion av massareduceringen vid glödgning och torra massan hos provet 
innan glödgning. För att utföra ett glödgningsprov torkas en provmassa vid 
105°C i 24 timmar och mals sedan till ett pulver i en mortel. Efter detta tas 
cirka 10- 20 gram material ut för glödgning i ugn med temperaturen 800°C i 
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en timme. Innan detta görs vägs det malda provet. Efter glödgning i ugn låter 
man provets temperatur falla till ursprunglig (rumstemperatur) varvid det 
vägs på nytt. Provet ställs i en excikator under avsvalning så att inte fukt ifrån 
luften tas upp i materialet.  

Glödgningsförlusten anges i procent och beräknas enligt Ekvation 15. (LTU, 
2002) 

 (15) 

 = Organisk halt i viktprocent [%] 

 = Glödgningsförlust [%] 

 = Provmassa innan glödgning [g] 

 = Provmassa efter glödgning [g] 

 

2.5.4 Kompaktdensitet 

Bestämning av kompaktdensiteten(ρs) bestäms ofta genom 
pyknometermetoden. Metoden genomförs genom att en pyknometer med 
känd volym fylls med 50 gram jordmaterial. Jorden har torkats vid 105 grader. 
När massan på jorden är känd samtidigt som pyknometerns volym och det 
tillsatta vattnets volym är känt kan kompaktdensiteten bestämmas enligt 
Ekvation 16. (Fagerström et al, 1972) 

 (16) 

 = Kompaktdensitet [t/m
3
] 

 = Massa torkad jord [g] 

= Volym vatten [cm
3
] 

 = Volym pyknometer [cm
3
] 

 

2.5.5 Hydraulisk konduktivitet 

Mätning av initial hydraulisk konduktivitet (innan frys- och tiningsförlopp) och 
ändring av hydraulisk konduktivitet efter exempelvis frys- och tiningscykler för 
olika jordmaterial och olika egenskaper kan göras både i fält – efter 
exempelvis en fyllning och packning av ett täckskikt för en deponi – och i 
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laboratorium. Vid fyllnadsmaterial har man oftast hög kontroll på 
fraktionsfördelning och packningsgrad etcetera och därmed görs 
fältmätningar för funktionskontroll. Det finns både direkta och indirekta 
metoder för bestämning av hydraulisk konduktivitet. Bland direkta metoder 
påträffas permeameterförsök med konstant tryckhöjd, permeameterförsök 
med variabel tryckhöjd, pumpförsök i fält och spårämnesförsök gjorda 
antingen i laboratorium eller i fält. De indirekta metoderna är 
kompressometerförsök, horisontellt kapillaritetsförsök, triaxialförsök samt 
beräkning med ledning av kornfördelningsdiagrammet. (Viklander, 1995) 

Viklander (1995) beskriver att för mätning av hydraulisk konduktivitet i jordar 
med permeabilitet omkring 10-2 - 10-8meter per sekund kan den hydrauliska 
konduktiviteten bestämmas i permeametrar av rörtyp. De vanligast 
förekommande permeameterutrustningarna är rörpermeameter samt 
nippelpermeameter. Försöken kan utföras både med konstant och fallande 
tryckhöjd. I denna rapport kommer bara olika utföranden för konstant 
tryckhöjd att redovisas, enligt Kapitel1.5. För tät jord med hydraulisk 
konduktivitet som understiger 10-9 meter per sekund används vanligen en 
kompressometer med variabel eller konstant tryckhöjd. (Fagerström et al., 
1972) 

Rörpermeameterförsök 

Vid försöken används luftfritt vatten eller vattenledningsvatten. Om luftfritt 
vatten används slipper man problemen som kan uppstå med luftbubblor i 
provet, vilka motverkar strömningen av vatten och därmed ger felaktiga (för 
låga) värden för den hydrauliska konduktiviteten.  

Jordcylindern består vanligen av en kolvcylinder, men då grovkornigare jord 
(exempelvis störd morän) provas kan cylindrar med större area användas.  

Vid installation vattenmättas provet genom att vatten med lågt tryck sakta får 
stiga eller sjunka i provet. Om monteringen är gjord så att vatten cirkulerar 
nedifrån och upp i provkroppen är det lättare att pressa bort eventuell 
luftsamling i provet. Tryckhöjden är vanligtvis mellan 0,5-3 meter men 
varieras lämpligen till den gradient som förekommer naturligt för det 
undersökta området. När genomströmningen har stabiliseras tas fem till sex 
värden ut på flödet(Q) och tiden(s) för framräkning av ett representativt 
medelvärde. Försökstiden för metoden varierar kraftigt beroende på material. 
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När cirka sex lika värden för den hydrauliska konduktiviteten erhållits efter 
varandra anses genomströmningen blivit stabiliserad. 

Vid beräkning av den hydrauliska konduktivitetenvid användning av konstant 
tryckhöjd används Ekvation 17 som fås genom Ekvation 2, Darcy’s lag, enligt 
SIS (2005b). 

 (17) 

 = Hydraulisk konduktivitet [m/s] 

 = Tid för genomströmning av vattenmängd  [s] 

 = Volym genomströmmat vatten på tiden  [cm
3
] 

 = Flöde (genomströmmande vattenmängd  under tiden ) [cm
3
/s] 

 = Provets höjd [cm] 

 = Provets tvärsnittarea [cm
2
] 

 = Höjd från vattenbehållarens vattenyta till provets undersida [cm] 

 

Felkällor som lätt orsakar mätfel vid denna metod är att det sker stora 
volymförändringar på grund av innesluten luft samt att genomsläppligheten 
blir större längs rörpermeameterns väggar än i provkroppens mitt. 
(Fagerström et al., 1972) (SIS, 2005b) 

Försök med nippelpermeameter 

Jämfört med rörpermeametern har nippelpermeametern fördelen att in- och 
utströmningsförluster samt risker för felaktigheter genom igensättning av 
filtren elimineras.  

Den jord som undersöks bör ha en hydraulisk konduktivitet som överstiger 10-

8 meter per sekund. För att försöket ska vara representativt ska destillerat 
vatten användas då nipplarna är väldigt känsliga och luft i provet kommer ge 
stora variationer. Kornstorlekar som är större än cirka en tiondel av totala 
jordmassan diameter siktas bort. Detta görs för att inte nipplarna ska skadas 
vid inpackning.  

När önskad vattenkvot är uppnådd och provet är packat till önskad 
packningsgrad monteras provet i nippelpermeametern, vilken illustreras i 
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Figur 2-13. En så kallad tryckstämpel finns monterad ovan provkroppen, för 
att provet ska utsättas för ett normaltryck som mer än väl motsvarar 
upptrycket från vattenflödet. Strömningsriktningen i provet sker nedifrån och 
upp. 

 

Figur 2-13 Nippelpermeameter med konstant tryckhöjd (Fagerström et al., 1972) 

Före provning så vattenmättas provet enligt samma utfarande som för ett 
rörpermeameterförsök. Denna vattenmättning tar vanligtvis cirka en till tre 
dagar för ett nippelpermeameterförsök och en konstant tryckhöjd nås sedan, 
även det i samma utförande som för rörpermeametern.  

Första avläsningen för mätningen bör göras när minst 25 kubikcentimeter har 
genomströmmat provkroppen. Nästa avläsning sker efter ytterligare 25 
kubikcentimeter och så vidare. Vid beräkning av den hydrauliska 
konduktiviteten används formeln i Ekvation 18. (Fagerström et al., 1972) (SIS, 
1995b) 

 (18) 

 = Hydraulisk konduktivitet [m/s] 

 = Flöde (genomströmmande vattenmängd under tiden t) [cm
3
] 

 = Provets höjd [cm] 

 = Provets tvärsnittarea [cm
2
] 

 = Tid för genomströmning av vattenmängd q [s] 
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 = Medelhöjd för tryckskillnaden i vattenståndsrören [cm] 

 

Övriga metoder 

En kompressometer kan med viss modifiering användas för verifiering av 
hydraulisk konduktivitet. Denna metod räknas som en indirekt metod. 
Metoden passar bäst för ler- och/eller siltjordar.  

Triaxialförsök utförs oftast på jordtyper som är svåra att vattenmätta. Vid 
triaxialförsök utsätts provkroppen för ett sidotryck som är lika stort som 
trycket ifrån vattnet, som strömmar in i provet underifrån. Den övre ytan på 
provet tillsluts så att provet blir fritt ifrån luft. (Fagerström et al., 1972) (SIS, 
2005b) 

2.6 Frusen jord 

2.6.1 Allmänt 

Frusen mark är jord-, sten- och blockmaterial som understiger temperaturen 
noll grader Celsius. Om en jordmassa är frusen är dess vertikala hydrauliska 
konduktivitet väldigt liten, eftersom det frusna vattnet bildar islinser som 
bildar en strömningsbarriär. Dessa barriärer kan i vissa kalla regioner vara 
permanenta och bilda så kallad permafrost. Permafrost kan även bildas 
artificiellt när byggnation sker på vintern, och den frusna jorden byggs in. Ett 
betydligt vanligare fenomen är dock att den frusna jorden är säsongsanpassad 
och smälter när den kalla vintersäsongen är över. 

När jord fryser övergår den från att bestå av de tre olika beståndsdelar som 
beskrivs i Kapitel2.2.1, jordpartiklar, vatten och gas – vanligtvis luft – för att 
istället bestå av fyra olika komponenter, de tre tidigare nämnda, samt 
beståndsdelen is. De mekaniska egenskaperna hos en frusen jord vid en 
specifik temperatur kan variera mellan spröd till väldigt hård beroende på den 
ofrusna jordens vattenkvot. (Andersland et al., 2004) 

2.6.2 Termiska egenskaper 

Värme kan spridas via strålning, konduktion (värmeledning) eller konvektion. I 
frusen jord inverkar dock emellertid inte strålning varvid detta inte diskuteras 
vidare. Jord som kyls ifrån ett håll kommer att leda värmeenergi från den 
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varma delen av jorden mot den kalla. Denna värmeledning sker utan 
massförflyttning. Vid konvektion leds värmeenergin av gas eller vätska, vilka i 
jord oftast består av luft och vatten. (Knutsson, 1981) 

2.6.3 Egenskaper vid frysning 

Enligt Knutsson (1981) så har erfarenheter av frusen jord visat att den i vissa 
fall kan ge upphov till en hävning. Denna hävning kallas ofta tjällyftning. 
Tjällyftning innebär att jordmassan expanderar och därmed tar upp en större 
volym än vid ofruset tillstånd, vilket illustreras i Figur 2-14. Denna effekt är 
stor hos finkornig jord medan den hos exempelvis grovkornig jord är betydligt 
mindre. Tabell 2-2 visar tjälfarlighetsklasser för olika jordarter och moräner. 
För att tjällyftning ska uppstå krävs det – förutom att jorden har en negativ 
temperatur – att jorden har tillgång till vatten som kan frysa och transporteras 
i jorden samt att jorden är tjälfarlig.  

 

Figur 2-14 Massa- och volymförhållande mellan frusen och tinad jord (Andersland et al., 
2004) 

Tjällyftning kan härledas till ett antal processer enligt Knutsson (1981). Den 
första är porvattenfrysningen som sker vid noll grader Celsius. Denna frysning 
gör att volymen ökar med nio procent. Denna volymökning sker vid 
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övergången från vatten till is och påbörjas vid ytan för att sedan tränga ner på 
djupet.  

Islinser är den andra processen. Islinser och dess bildande är en komplicerad 
process som styrs av jordmassans hydrauliska konduktivitet, temperatur, 
kornstorleksfördelning, kapillaritet, spänningstillstånd samt vilka mineraler 
som jorden innehåller. Förhållandet mellan egenskaperna ovan utgör om det 
bildas islinser och i så fall i vilken mängd. Dock anses ett högt värde på 
kapillaritet och permeabilitet vara faktorer som i högsta grad har inverkan på 
islinsbildning. När islinser fryser bildas kristaller i masscentrum av de större 
vattenfyllda porerna. När en jämvikt uppstått mellan fruset och ofruset 
mineralkornsbundet vatten kommer kvarvarande icke bundet ofruset vattnet 
fungera som kanal för tillskottsvatten och transporterar detta (kapillaritet) till 
frysfronten. Det negativa portrycket (vattensuget) skapas eftersom 
energinivån minskar när vattnet fryser vilket medför att vatten med högre 
energinivå drar sig till de kallare områdena. Temperaturen på isen fungerar 
som reglering för hur fort uppsugningen sker, eftersom en lägre temperatur 
ger ett snabbare frysförlopp. 

En grovkornig jordmassa visar – som nämnts ovan – en liten benägenhet för 
expandering. Detta beror på att grovkornig jord som är ofrusen har låg 
kapillaritet, hög permeabilitet och låg vattenkvot, vilket leder till att 
procentandelelen vatten är för låg för bildning av islinser. Eftersom en sådan 
jord har låg kapillaritet är förmågan att suga upp tillskottsvatten som behövs 
för att frysningen ska eskalera också låg. Detta sker även när en jordmassa 
underlagras av ett dränerande lager, som exempelvis vid en övertäckning av 
en gråbergstipp på mark.  

En mycket tät lera har för låg hydraulisk konduktivitet för att släppa igenom 
vatten och bildar därav en barriär för tillskottsvatten som behövs vid frysning. 
(Andersland et al., 2004) 

2.6.4 Egenskaper vid tining 

När en jordmassa befunnit sig i ett fruset stadie med ett gradantal under noll 
för att sedan öka sin temperatur till en sådan som överstiger noll grader 
kommer jorden att tina. När en jord tinar ändras egenskaperna för 
jordmassan eftersom det frusna vattnet tinar. När vattnet tinar kommer 
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volymen minska. Detta kan leda till exempelvis sättningar av jorden (jorden 
packas), sprickor, minskad packningsgrad och bärighetsproblem etcetera. 

Bärighetsproblem i jorden uppstår eftersom det tillskottsvatten som sugits till 
jordmassan vid frysning bidrar till ett överskott av vatten. Detta överskott 
hinner inte avrinna vid snabb upptining och leder då till ett ökat 
porvattentryck. Det ökade porvattentrycket leder i sin tur till lägre 
effektivspänningar i jorden och bidrar därför till bärighetsproblem.  

Hur stort vattenöverskott jordmassan innehåller vid tining beror som nämnts 
av upptiningsperioden, men även av hydraulisk konduktivitet, avstånd till 
dränerande jord eller material, samt mängd tillkommande vatten – 
nederbörd, smältvatten etcetera. 

Sättning av jord sker oftast då jorden ej varit väl packad innan frysning.  

Vid upprepad frysning och tining sker ofta separering av de ingående 
fraktionerna. Detta händer eftersom de grövsta partiklarna tenderar att 
ansamlas i den del av provet som är närmast frysriktningen. Ett annat 
fenomen som sker vid tining av jord är att sprickor bildas. Detta beror på att 
när jord fryser separerar isen jorden. När isen sedan smälter sammanfaller 
inte jorden helt utan särskiljs av en spricka vilket medför lättare 
vattentransport i detta område. Denna sprickuppkomst är störst hos jord med 
hög andel bundet vatten.(Andersland et al., 2004) 

För att beskriva hur jordens volymuppsättning ändras efter frys- och 
tiningscykler kan jordens portal – som beskrivs i Kapitel 2.4.4 – 
användas.Portalet kan beräknas enligt Ekvation 19. 

 (19) 

 = Portal [%] 

 = Volym porer [m
3
] 

 = Volym jord [m
3
] 

 

2.6.5 Frusen jords hydrauliska konduktivitet 
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Enligt Knutsson (1981) minskar den hydrauliska konduktiviteten med minskad 
temperatur. Detta visas iFigur 2-15. Det fria vattnet i en frusen jord fryser 
lättare än det bundna vattnet eftersom det senare har en högre potential. 
Detta medför att andelen ofruset porvatten är betydligt högre i exempelvis en 
silt eller lera jämfört med en grovkornig jord. I en grovkornig jord fryser i stort 
sett all vattenmassa redan strax under fryspunkten vilket medför att jorden i 
stort sett blir helt tät. Den hydrauliska konduktiviteten i en frusen finkornig 
jord kan dock vara noterbar även om jorden är fryst långt under fryspunkten. 
Några olika jordars ändring av hydraulisk konduktivitet vid temperaturer 
under fryspunkten visas iFigur 2-15. (Viklander, 1995) 

 

Figur 2-15 Hydraulisk konduktivitet som funktion av temperatur (Knutsson, 1981) 

2.7 Effekter vid frysning och tining 

Den hydrauliska konduktiviteten i en jordmassa ökar hastigast om jorden är 
vattenmättad under frysning och tining. Viklander (1995) menar att ökningen 
beror på de strukturella omfördelningar som sker vid frysning (Se kapitel 
2.6.3).  
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Finjordshalten i jorden är en viktig parameter eftersom finkornig jord 
påverkas mer vid frysning och tining än en grovkornig jord. En ökad 
finjordshalt ger generellt en ökad tjälfarlighet och därmed kan större 
tjällyftningar uppkomma. Om tjällyftningarna är stora kommer även islinserna 
som bildas bli större. Den segregering av jord- och islager som sker kommer ej 
att inta samma ”positioner” efter tining. (Viklander, 1995) 

Jordens täthet vid frysning har också stor effekt på förloppet. Om portalet är 
lågt (en tät jord) kommer de negativa effekterna bli större. Vid ett 
överlagringstryck av 50- 200 kPa påverkas inte en finkornig jords struktur av 
frysning. (Daniel et al., 1992) 

Vid frysning, när islinser bildas, uppkommer sprickor i jorden. Studier av tunna 
jordskikt har visat att dessa sprickor i horisontalplanet ofta kan vara 
polygonformade. I vertikalled uppkommer också sprickor, som kan möjliggöra 
vattentransport i vertikalled. Dessa sprickor har bara kunnat bevisas för leror. 
Andra typer av sprickbildning sker i andra typer av jord. I exempelvis en 
finkornig morän kan en interaktion mellan de fina och grova partiklarna göra 
att sprickor uppkommer vid kornkontakten mellan en sten och finjord. 
Sprickorna är inte lika lätta att identifiera men är sannolikt mycket 
vattenförande och kan vara orsaken till att inre erosion påbörjas. När isen 
smälter kommer de flesta uppkomna sprickorna att återgå medan andra bara 
går tillbaka till viss del. Detta är en förklaring till en ökning av hydraulisk 
konduktivitet efter frysning och tining. Detta är också en förklaring till att 
portalet minskar samtidigt som den hydrauliska konduktiviteten ökar. 
Överlagringstrycket är avgörande för hur stor del av sprickorna som återgår 
vid tining. (Daniel et al., 1992) (Viklander, 1995) 

Andra effekter på jord vid frysning och tining är stenupplyftning och 
separering. Vid frysning av jord tjällyfts jorden och kan då lyfta stenar och då 
skapas ett hålrum under stenen. När jorden tinar kommer smältvatten att 
rinna neråt och ta med sig finjordsmaterial som kan samlas i poren under 
stenen. När nu poren är fylld med finjord kan inte stenen återgå till sin 
ursprungliga position och har därmed rört sig en sträcka uppåt. Detta 
illustreras i Figur 2-16. 
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Figur 2-16 Stenupplyftning (Viklander, 1995) 

Vid separering rör sig grövre fraktioner mot frysfronten medan finkornig jord 
rör sig i motsatt riktning. En principskiss av detta visas i Figur 2-17. (Viklander, 
1995) 

 

Figur 2-17 Separering vid frysning (Viklander, 1995) 

2.8 Tekniker för bestämning av ändring av hydraulisk 
konduktivitet med hänsyn till frysning och tiningsförlopp 

2.8.1 Allmänt 

Vid laboratorieförsök för ändring av hydraulisk konduktivitet måste 
förhållandet i fält vara känt, för att exempelvis veta om jordmassan som 
testas underlagras av ett dränerande skikt, hur frysförhållandet sker, vilka 
frys- och tiningstemperaturer som förekommer, överlagrande tryck etcetera. 
När detta är känt kan ett optimalt laboratorieförsök utformas. 
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Vid frysning används oftast ett frysskåp, medan man vid tining antingen tinar 
jorden i kylskåp med vald temperatur, eller låter det tina vid rumstemperatur. 
För att mäta ändringen av den hydrauliska konduktiviteten efter frys- och 
tiningscykel används utrustning som beskrivs i Kapitel3.1.5.  

2.8.2 Slutet och öppet system 

Det finns två förfaranden för vattentillförsel till jordmaterialet för jord ovan 
grundvattenytan. Antingen så finns det grundvatten tillgängligt och jordens 
kapillaritet tillser då att tillskottsvatten sugs till jordmassan. Om den 
underliggande jordmassan däremot är dränerande kommer vatten ej att sugas 
upp. Detta är fallet då grundvattnet ligger så djupt att det inte når 
jordmassan, eller då jordmassor används för täckning av gråbergstippar som 
dumpats på marknivå ovan grundvattenytan. Om det finns fri tillgång på 
grundvatten fungerar frysförfarandet enligt ett öppet system. Vid ett slutet 
system finns ingen tillgång för tillskottsvatten. Vid det slutna systemet kan två 
olika scenarion simuleras, antingen ett dränerat eller ett odränerat fall. En 
enkel schematisk illustration över detta ses i Figur 2-18. (Viklander, 1997) 

 

Figur 2-18 Jämförande illustration mellan öppet och slutet system. (Adopterad 
frånViklander, 1997) 

2.8.3 Endimensionell- och tredimensionell frysning 

Vid frysning av jord i fält sker denna oftast endimensionellt, det vill säga, 
frysning sker endast ifrån överytan på jordmassan. Vid tredimensionell 



Hydraulisk konduktivitet i en morän  

 

46 

frysning sker frysning ifrån alla håll samtidigt. Denna typ av 
frysningsförfarande sker om jorden inte isoleras alls, eller isoleras lika mycket 
ifrån alla håll. En tredimensionell frysning skildrar inte ett verkligt utförande 
men kan dock användas vid laboratoriestudier, för jord som inte visar större 
skillnader i förstudier av jämförelse mellan tredimensionell- och 
endimensionell frysning.  

Endimensionell frysning i laboratorium innebär att jorden isoleras underifrån 
samt ifrån alla sidor medan överytanej isoleras. En illustration av 
endimensionell- respektive tredimensionell frysning illustreras i Figur 2-19. 
(Viklander, 1997) 

Om tredimensionell frysning tillämpas behövs ingen isolering av jordprovet i 
frysskåpet. När endimensionell frysning tillämpas vill man emellertid låta 
frysning ske enbart från den simulerade markytan i jordprovet. I Carlsson et 
al. (1999) användes ett golv av cellplast för isolering underifrån och en 
betongtäckmatta för sidoisolering. 

 

Figur 2-19 Jämförande illustration över skillnaden mellan endimensionell och 
tredimensionell frysning. Skuggad yta beskriver frysfront. (Adopterad från 
Viklander, 1997) 
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2.8.4 Vattenkvot 

I laborationsförsök är det svårt att ta hänsyn till förfaranden som tillförsel av 
vatten via nederbörd etcetera och därför kan vattenkvot i jordmassan vara 
svår att förutspå då frysning sker. I Carlsson et al. (1999) undersöks om 
vattenkvoten ändras under frysning och tining och resultaten visade att denna 
ändring är väldigt liten. Skillnader beror på kapillaritet i provet som gör att 
vattenkvoten blir ojämnt fördelad i provkroppen samt att laborationstesten 
för hydraulisk konduktivitet gör att proven vattenmättas, vilket gör att 
osäkerheten vid dränering av proverna blir stor. 

 

2.8.5 Material 

Om materialet som ska undersökas inte är ostört, måste jordmaterialet 
packas till önskad packningsgrad. Detta kan utföras enligt utfarandet som 
beskrivs i Kapitel2.5.2 om proctorcylindrar används under försöken. Eftersom 
jordmassan måste behålla samma packningsgrad under hela försöket behålls 
provet därvid i proctorcylindrarna, eller de andra cylindrar som provet 
inneslutits av. Carlsson et al. (1999) använde egentillverkade cylindrar i plast. 
Dessa cylindrar hade dräneringshål i botten för att simulera en dränerad 
analys. Knutsson et al. (1997) använde PVC-permeametrar i 
provuppställningen. 

För att jordproverna ska hållas på plats och inte erodera kan ett filter placeras 
i över- och underkant av provkroppen. Carlsson et al. (1999) använde ett tre 
millimeter tjockt plastfilter. Knutsson etal. (1997) använde också filter i över- 
och underkant provkropp, där det var väldigt viktigt att det var god kontakt 
mellan filter och jordmassa. 
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3 METODBESKRIVNING 

I detta kapitel beskrivs metoderna för det laborativa arbetet. Inledningsvis beskrivs 
alla gjorda standardförsök; siktanalys, sedimentationsanalys, vattenkvot, organisk 
halt samt kompaktdensitet. Vidare beskrivs metoderna för framtagande av maximal 
torrdensitet, frys- och tiningstider, bestämning av hydraulisk gradient samt 
hydraulisk konduktivitet och dess ändring vid frys- och tiningscykler. 

3.1 Försöksmetod 

Laborationsarbetet har utförts under cirka 12 veckors tid. De försöksmetoder som 
använts har varit siktanalys, sedimentationsanalys, glödgningsförsök, test av 
vattenkvot, initial hydraulisk konduktivitet samt frys- och tiningsförlopp med test av 
hydraulisk konduktivitet efter varje frys-/tiningsförlopp. I tillägg till detta har en del 
försök gjorts för att ta fram generella frys- och tiningstider för moränen, vilka 
samtliga kommer att beskrivas i detta kapitel.  

3.1.1 Standardförsök 

Sten- och blocksortering samt okulär besiktning 

Ingen okulär besiktning har gjorts i fält och därmed har ingen procentuell andel sten 
och blockprocent framtagits. Detta har ingen inverkan vid användande av moränen 
som syrebarriär vid övertäckningen då denna kommer att sorteras ifrån block och 
sten. 

Siktförsök 

Vid siktningsanalysen valdes metoden våtsiktning, då denna är lätt tillämpbar samt 
att den finns tillgänglig på Complab. Provmassan uppmättes till 500 gram, enligt 
Tabell 2-4, då jorden är en morän. Provet siktades i apparaturen i 20 minuter varvid 
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material från de olika siktarna samlades upp i ugnsfasta formar och torkades. Provet 
torkades i 24 timmar vid 105°C. När den torra mängden jord som passerat varje sikt 
var känd, räknades andel jord som passerat sikten ut. Procentsatsen fördes sedan in i 
en siktkurva. I denna kurva plottas passerad mängd jord som funktion av 
kornstorlek. När detta gjorts för ett prov upprepades försöket en gång till.  

Sedimentationsanalys 

Sedimentationsanalysen utfördes med pipettmetoden, som finns beskriven i Kapitel 
2.5.1. Två stycken försök utfördes, ett för varje siktat material. Dispergeringsmedlet 
som användes var en blandning av 20,30 gram Natriumdiphosphat-10-hydrat och 
1000 milliliter destillerat vatten. För att separera de torra partiklarna blandades 200 
milliliter dispergeringslösning med 800 milliliter destillerat vatten till varje försök. 
Jordprover togs ut i mängd om cirka 20 gram och blandades till lösningen. När 
deglarna vägts och prov för dispergeringslösningen samt ett nollprov för 
blandningen tagits påbörjades försöken. Prov togs på 10 centimeter eller 5 
centimeters djup vid bestämda tidsintervall, se Bilaga A. Vid beräkning av 
sedimenteringskurvan användes Ekvation 12. 

Vattenkvot 

Vattenkvoten bestämdes genom tekniken som beskrivs i Kapitel2.5.2. Vid 
framtagande av naturlig vattenkvot togs sex stycken prover, som vardera vägde 280 
– 470 gram, där sedan ett medel för den naturliga vattenkvoten bestämdes.Ekvation 
14 användes för att räkna ut vattenkvoten för de tre proverna, där sedan en 
medelvattenkvot togs fram. 

Organisk halt 

Vid bestämning av organisk halt valdes glödgningsmetoden. För glödgningen valdes 
tre stycken prov som först hade torkats och pulveriserats enligt Kapitel2.5.3Organisk 
halt. För de tre proven valdes 20 gram ut, då detta ger mindre felmarginal. Efter 
glödgning i 800°C i en timme samt avkylning i excikator vägdes provet för att 
jämföras med vikten före glödgning. Den organiska halten beräknades sedan med 
Ekvation 15. 

Kompaktdensitet 

Kompaktdensiteten för jorden togs fram med hjälp av pyknometermetoden, som 
beskrivs i Kapitel2.5.4. Det gjordes fyra stycken prover med hjälp av metoden, där 
det destillerade vattnet hade en vattentemperatur på 22°C och därmed hade en 
densitet på 0,9978g/cm3. Pyknometern fylldes med 50 gram torkad och pulveriserad 



 METODBESKRIVNING 

 

51 

jord samt destillerat vatten i den för pyknometern kända volymen. Blandningen i 
pyknometern fick koka för att driva ut eventuella luftbubblor. Därifrån kunde volym 
jord i pyknometern bestämmas och därigenom även kompaktdensiteten, enligt 
ekvation 16. 

3.1.2 Maximal torrdensitet 

För att bestämma maximal torrdensitet vid optimal vattenkvot användes metoden 
modifierad proctorpackning. Vid identifiering av maximal torrdensitet och optimal 
vattenkvot användes proctormaskinen i Complab på LTU, som visas i Figur 3-1. 
Moränmassan (som torkats vid 105°C) sorterades, då enbart material som understeg 
20 millimeter användes. Sedan vägdes en massa av 2500 gram upp, varvid en 
procentuell vattenmassa adderades. De vattenkvoter som undersöktes var 
2,4,6,7,8,10 och 12 procent. När vattnet tillsatts jordmassan blandades den med 
hjälp av spade. När provet ansågs väl blandat påbörjades proctorpackningen. 
Proctorcylindern, som hade en volym på 942 cm3 fylldes en femtedels volym med 
jordmassan varvid proctormaskinen startades och packade materialet. 
Proctormaskinen gör varje packning i en slagserie om 25 slag. Detta repeterades i 
fem omgångar. När provet packats klart tas skarvcylindern (som syns överst på 
cylindern i Figur 3-1 högra bild- del) av och jämnas till. Jordmassan i cylindern togs 
sedan ut och vägdes. Efter detta torkades provet vid 105°C i 24 timmar och sedan 
vägdes massan igen. Skillnaden i massa mellan invikt och utvikt på jordmassan gav 
den verkliga (ej beräknade) vattenkvoten, medan torrvikten och jordvolymen gav 
torrdensiteten. Denna procedur gjordes för samtliga vattenkvoter som testades.Ur 
detta framtogs en proctorkurva för moränen, som användes vid framtagning av olika 
packningsgrader. 

I Figur 3-1, på vänstra bildelen, syns räkneverket som automatiskt genererar 
slagserier om 25 slag. Infästningarna till den roterande plattan utgörs av 
vingmuttrar, som synes på högra delen av bilden.  
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Figur 3-1 Modifierad proctormaskin som använts vid laborativt arbete 

3.1.3 Frys- och tiningstider 

För att säkerställa optimalt utförande vid frysning och tining gjordes kontroll av 
frystider och tiningstider för tredimensionell och endimensionell frysning. Detta 
gjordes för att se ifall skillnaden på de olika frysmetoderna var betydande. Jordprov 
av moränen packades till 100 % packningsgrad enligt resultat från maximal 
torrdensitet och optimal vattenkvot, som redovisas i Kapitel 4.1. Två stycken prov 
packades, ett för endimensionell frysning och ett för tredimensionell frysning. 
Proven installerades enligt teorin i Kapitel2.8.3. Proven, som inkapslades av 
proctorcylindrarna, har även topplock och bottenlock som användes vid laborativt 
arbete kring hydraulisk konduktivitet. Bottenlocket användes under frysfasen för att 
praktiskt kunna innesluta jordmassan. På jordprovet som frystes endimensionellt 
installerades tre lager med isoleringsmaterial av typen Armstrong runt 
proctorcylindern samt 10 centimeter cellplast undertill. Samma installation användes 
vid tining av proverna. 

Vid frysning ställdes proverna in i en frys med temperaturen -5°C. Avläsning av 
temperaturer gjordes med ett digitalt mätsystem med termotrådar som kopplats till 
datorutrustning. Programvaran som användes för loggning av temperatur var 
Easyview. Rådata ifrån Easyview exporterades sedan till Excel Loggningen startades 
efter att proverna stått i frysen en viss tid, samt avslutades när det tredimensionella 
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provet blivit fryst till -8°C. Detta gjordes för att minska mängden data, då intresset 
för laborationen låg i att identifiera eventuella skillnader i frystid mellan 
endimensionell och tredimensionell frysfront vid frysning av proven. Mätpunkterna 
för de bägge proven var dels överkant prov och dels underkant provkropp, se 
illustration i Figur 3-2. 

 

Figur 3-2 Mätpunkter samt uppställning för test av endimensionell samt tredimensionell frysning. 

Någon direkt loggning för identifiering av tiningstider gjordes aldrig. Tiden för jorden 
att gå ifrån fruset tillstånd, till ett tillstånd då hydraulisk konduktivitetsmätning 
kunde påbörjas bedömdes dock till cirka 24 timmar enligt tidigare studier såsom 
Knutsson et al (2007) och Carlsson et al. (1999). Proven fick tina i rumstemperatur. 

För identifiering av absolut frystid användes samma förfarande, men enbart för 
endimensionella prover. 

3.1.4 Hydraulisk gradient 

Vid identifiering av inverkan av hydraulisk gradient för moränmassan gjordes två 
delförsök. Den hydrauliska konduktivitet som undersöktes var den vid 100 procents 
packningsgrad (optimal vattenkvot och maximal torrdensitet). Proven packades 
enligt standard för modifierad proctorpackning och hade efter packning en 
torrdensitet på 2,13 - 2,14 t/m3 för delproven i första uppsättningen samt 2,08 t/m3 
för delproven i andra uppsättningen. Provkroppen hade en provlängd på 11,20 cm 
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och en diameter av 80,12cm2. Innan packningen smordes cylindrarnas insida med 
fett för att motverka vattenströmning mellan cylindern och jordmassan. 

Efter packning installerades proven i en uppställning för test av hydraulisk 
konduktivitet med konstant tryckhöjd. Konstant tryckhöjd med rörpermeameter 
valdes för samtliga försök. 

Efter installation (vilken visas i Figur 3-3), där vattenflödet riktades från provets 
botten till topp, för att driva ut luft ur porvolymen, påbörjades testet. Mätningar 
startades efter att proven blivit vattenmättade. 

Första uppsättningen av delprov testades under en hydraulisk gradient på cirka 18 
(två meters tryckhöjd), medan den andra uppsättningen testades under en gradient 
av omkring 9 (en meters tryckhöjd). Okulära observationer gjordes under hela 
provtiden, där saker som läckage etcetera dokumenterades. När mätningen 
stabiliserats togs medelvärdet av de sex senaste och likvärdiga värdena för den 
hydrauliska konduktiviteten för provkroppen. Provvärdena jämfördes sedan med 
varandra.  

 

Figur 3-3 Installation för identifiering av skillnad för en gradient på 9 respektive 18. 
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3.1.5 Hydraulisk konduktivitet vid olika packningsgrader samt förändring vid 
frysning och tining 

Försöken av identifiering av hydraulisk konduktivitet och hur denna förändras vid 
frysning vid olika packningsgrader samt överlaster togs fram efter överläggning av de 
erfarenheter som framkommit under de initiala försöken.  

Vid försöken användes packningsgrader som framtagits med 
proctorpackningskurvan ur försöket som beskrivs i Kapitel3.1.2. De packningsgrader 
som användes vid försöken var 100, 97 och 95 procent. Detta motsvarar intervallet 
på verkligt utfall för packning av täckskikt. De vattenkvoter som erfordrades för de 
olika packningsgraderna utlästes ur den sedan tidigare framtagna proctorkurvan för 
moränmassan. Sammanlagt packades sex stycken provkroppar, en för varje överlast 
och packningsgrad. Vid packningen smordes fett på insidan av provcylindrarna för att 
motverka vattenströmning mellan jordprovet och stålcylindern. Efter packning 
märktes proven enligt A (överlast av 10kPa) och B (överlast av 25kPa), samt 100, 97 
alternativt 95 motsvarande den packningsgrad de packats till (exempelvis A97, vilken 
motsvarar provkroppen som packats till 97 procents packningsgrad samt undersökts 
med en överlast av 10kPa). 10kPa motsvarar en simulerad överlast (vegetationskikt 
och skyddsskikt etcetera) om en meter och 25kPa motsvarar en överlast på 2,5 
meter. Storleken på överlasterna och tänkta max- och minimum-värden.  

Proven installerades i en rörpermeameter med konstant tryckhöjd, med 
vattentillströmningen ifrån undersidan av provkroppen. Detta gjordes med 
anledningen att kunna driva ut all luft ur porvolymen. Provkropparna hade filter på 
underkant och överkantprovkropp för att motverka erosion av material. Det var vid 
installationen väldigt viktigt att det var god kontakt mellan filter och jordprovet. 
Efter packning och installation vattenmättades proven, med en väldigt låg gradient 
(2,0). Rörpermeameter med konstant tryckhöjd användes för att denna fanns 
tillgänglig i Complab. 

När provkroppen vattenmättats ökades gradienten. Den hydrauliska tryckhöjden 
valdes till två meter (gradient av 18) då tidigare försök påvisat att denna tryckhöjd 
ger rimliga mättider. 

När proven installerats påbörjades de initiala testen för vertikal hydraulisk 
konduktivitet, se Figur 3-4. När sex lika värden för hydraulisk konduktivitet erhållits, 
monterades proven ner och frystes endimensionellt vid en frystemperatur av -5°C. 
Bildserien i Figur 3-5 visar stegvis demonteringen ifrån rörpermeametern till 
frysningen. Proven analyserades enligt en laminär strömning, då Darcy’s lag då är 
tillämpbar. 
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Figur 3-4 Försöksuppställning för vertikal hydraulisk konduktivitet.  

 

Figur 3-5 Stegprocedur för installation av proven inför frysfasen, efter test av hydraulisk 
konduktivitet. Först tas topplocket av, sedan sätts tre lager sidoisolering på. Efter detta 
sätts provet i bottenisoleringen i frysskåpet och mätelektroderna för loggning av 
jordtemperaturen installeras. Slutligen läggs önskad överlast på provet. 

Om ingen dränering av provkropparna utförs, efter initialt test av hydraulisk 
konduktivitet före frys- och tiningscykler kommer samtliga prover vara 
vattenmättade under alla frys- och tiningscykler (hela provserien). Eftersom jorden 
ansågs vara relativt tät samt att provtiden minskas betydligt om proven behålls 
vattenmättade antogs odränerade förhållanden under provserierna.En vattenmättad 
jord påverkas mer än en jord som ej är vattenmättad, vilket betyder att en 
vattenmättad jord kommer att beskriva den största förändringen. Försöken gjordes 
enligt förfarandet slutet system, eftersom underliggandegråberg kommer leda till att 
moräntätskiktet ej kommer kunna suga upp tillskottsvatten under frysning. 

Under frysningen belastades proven med överlast av 10kPa alternativt 25kPa. För 
detta användes egengjorda vikter av 5 kPa samt ödometervikter för resterande last. 
Detta visas iFigur 3-6. I detta steg installerades mätpunkter i utvalda jordprover. 
Mätning gjordes ej i samtliga prover då så liten yttre påverkan som möjligt 
eftersträvades. Mätelektroderna syns i Figur 3-6och de loggade temperaturerna (T) 
vid tiden (t) registrerades med mjukvaran Easyview och exporterades till Excel. Detta 
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gjordes för kontroll av att jordtemperaturen verkligen var -5°C vid tiningsstadiets 
påbörjan. För sidoisolering användes ett material som kallas HT/Armaflex som har en 
värmeledningsförmåga på 0,040 W/mK vid noll grader Celsius. Denna isolering 
kläddes tre stycken varv runt provkropparna och motsvarade ett 4,5 centimeter 
tjockt lager. Som bottenisolering användes en cellplast med värmeledningsförmåga 
0,037 W/mK i ett 18 centimeter tjockt lager. 

 

Figur 3-6 Simulering av överlasterna. 

Efter frysning av proven stängdes frysen av och jordproverna fick tina i 
rumstemperatur inne i frysskåpet med öppen frysskåpsdörr. Tiningsprocessen 
varade i 24 timmar, innan proven återigen installerades för test av hydraulisk 
konduktivitet efter en frys- och tiningscykel. Denna procedur gjordes i totalt fyra 
cykler. 

Vid test av hydraulisk konduktivitet efter fyra frys- och tiningscykler fick proven 
genomgå tre stycken cykler av frysning-tining (cykel 5-8), för att sedan testas för 
(slutgiltig) hydraulisk konduktivitet efter åtta cykler.  
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4 RESULTAT 

I följande kapitel kommer resultat ifrån laboratoriestudien att presenteras. 
Resultaten kommer även att beskrivas i text för att lättare kunna tolkas. 

4.1 Jordens egenskaper 

Resultat ifrån siktanalys och sedimentationsanalys visas de två gjorda analyserna 
som övre och undre siktkurva samt en medelkurva för dessa.Medelkurvan beskrivs 
som den heldragna linjen i Figur 4-1. Fullständiga beräkningar redovisas i Bilaga A. 

 

Figur 4-1 Jordtypsanalys för den undersökta moränen 
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Jordens graderingtal(Cu) har beräknats till 26,7, enligt Ekvation 1 och Kapitel 2.3. 
Graderingstalet beskriver att jorden i denna studie är en månggraderad jordart. 
Jordmaterialet består av omkring 30 procent grus, 49 procent sand och 21 procent 
finjordfraktioner (varav 2,4 procent ler). Vid utvärdering enligt Kapitel2.5.1 och Figur 
4-1är jorden som analyserats en grusig siltig sandmorän (grsiSaMn) och kommer att 
klassificeras som materialtyp3B samt tjälfarlighetsklass 2, enligt Tabell 2-2. Moränen 
klassas även som en mellanjord. 

Den naturliga vattenkvoten, wn för den grusiga siltiga sandmoränen bestämdes 
enligt Kapitel3.1.1 och resulterade i ett medel på 11,14 procent, se Bilaga A. 
Jordmassans organiska halt, G0 bestämdes till 1,51 procent i medel, enligt 
Kapitel3.1.1. Fullständiga beräkningar redovisas i Bilaga A. Detta resulterar i att 
jorden bedöms ha en ej betydande del organiskt innehåll. (SIS, 2005c) 

Den grusiga siltiga sandmoränens kompaktdensitet, ρs bestämdes till 2,70 t/m3 enligt 
det försöksutförande som beskrivs i Kapitel3.1.1. Beräkningarna redovisas i Bilaga A 
och härleds ifrån Kapitel0. 

Jordens packningsegenskaper bestämdes enligt utförande i Kapitel3.1.2. Resultatet 
visade att den optimala vattenkvoten var omkring sju procent (6,70 %) ochden 
maximala torrdensitet, ρD

max var 2,14 t/m3 för jordmassan. Moränen får således en 
packningsgrad på 100 procent då den packas vid vattenkvoten 6,70 procent. 
Resultatet ifrån proctorpackningen illustreras i Figur 4-2. Fullständiga beräkningar 
redovisas i Bilaga A. 

 

Figur 4-2 Packningskurva för jordmassan från modifierad proctorpackning 
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En sammanställning för jordmaterialet redovisas i Tabell 4-1. Dessa värden är 
bestämda medelvärden. 

Tabell 4-1 Medelvärden för jordens egenskaper samt klassificerad jordtyp 

Jordtyp grsiSaMn 
ρs(t/m3) 2,70 
G0 (%) 1,51 
d60/d10 26,7 
d<0,063 (%) 21 
ρD

max(t/m3) 2,14 
Wn(%) 11,14 
Wopt(%) 6,70 

4.2 Frystider 

För de prover som preparerats enligt Kapitel 3.1.3 visar resultaten att det är en 
skillnad för tredimensionell och endimensionell frysning. Mätvärdena redovisas i 
detalj i Bilaga B. När mätningen pågått i omkring ett dygn konstaterades 
temperaturer på minus fem grader Celsius (i både över- och underkant provkropp), 
medan provkroppen som isolerats för endimensionell frysning fortfarande befann sig 
i övergångsfasen (då vatten fryser till is). En överskådlig illustration visas i Figur 4-3. 

 

Figur 4-3 Skillnad i frystid mellan endimensionell och tredimensionell frysning 
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Resultat av absoluta frystider för endimensionell frysning vid minus femton grader 
Celsius visar att frysning ned till minus fem grader Celsius tar cirka ett dygn. I Figur 
4-4 visas resultaten i ett diagram. 

 

Figur 4-4 Absolut frystid ned till minus fem grader Celsiusvid frystemperatur av minus femton 
graderCelsius. 

Vid en frystemperatur av minus fem grader visar resultaten (Figur 4-5) att en 
endimensionell frysning tar nästintill två dygn. För fullständiga resultat se Bilaga B. 
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Figur 4-5 Absolut frystid ned till minus fem grader Celsiusvid frystemperatur av minus fem 
graderCelsius. 

4.3 Gradient 

Resultat för jämförelse mellan de olika gradienterna 18 respektive 9 (tryckhöjd 2 
meter respektive 1 meter) visar att en gradient på 18 (prov A18 och B18) ger 
medelvärden för hydraulisk konduktivitet mellan 1,21x10-8 m/s och 3,14x10-8 m/s, 
medan en gradient på 9 (prov A9 och B9) ger medelvärden mellan 9,70x10-10 m/s 
och 2,19x10-9 m/s. Resultatet av jämförelsen visar således att olika tryckhöjder ger 
olika resultat för hydraulisk konduktivitet för samma jord. Vidare visar resultaten i 
jämförelsen att det tar omkring ett dygn för provkroppen att vattenmättas vid 
gradienten 18, medan det tar nästan tre dygn för provet att vattenmättas vid 
gradienten 9. Efter första mätningen tar det cirka två dygn innan stabila värden är 
uppnådda vid bägge gradienterna. Resultaten av hydraulisk 
konduktivitetsmätningarna i jämförelsestudien redovisas i Figur 4-6samt Tabell 4-2. 
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Figur 4-6 Hydraulisk konduktivitet vid gradienterna 18 respektive 9 

Tabell 4-2 Sammanställande tabell över hydraulisk konduktivitet för gradienterna 18 respektive 9 

Mätning A18 B18 A9 B9 

1 1,20E-08 8,43E-09 1,72E-09 1,40E-10 

2 1,52E-08 1,27E-08 5,00E-09 2,24E-09 

3 1,13E-07 3,21E-08 4,74E-09 1,70E-09 

4 2,06E-08 1,31E-08 4,20E-08 3,42E-09 

5 3,33E-08 1,36E-08 2,07E-09 1,09E-09 

6 3,36E-08 1,15E-08 2,30E-09 9,11E-10 

7 3,13E-08 1,90E-08 2,32E-09 8,46E-10 

8 3,37E-08 1,08E-08 2,08E-09 1,03E-09 

9 2,67E-08 9,17E-09 2,30E-09 9,89E-10 

10 2,75E-08 1,04E-08 1,98E-09 9,11E-10 

11 3,38E-08 1,05E-08 2,29E-09 1,02E-09 

medel: 3,14E-08 1,21E-08 2,19E-09 9,70E-10 

4.4 Hydraulisk konduktivitet vid olika packningsgrader samt 
förändring vid frysning och tining 

4.4.1 Allmänt 

I Tabell 4-3 finns provens initiala parametrar; massa, total volym, jordmassans 
volym, porernas volym, skrymdensitet, vattenkvoter, jorden massa, kompaktdensitet 
samt portal. 
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Tabell 4-3 Provkropparnas initiala parametrar 

Prov  A100 A97 A95  B100 B97 B95 

         
Massa, m [g]  2229 2142 2125  2219 2119 2107 

Volym, V [cm
3
]  942 942 942  942 942 942 

Skrymdensitet, ρ [g/cm
3
]  2,37 2,27 2,26  2,36 2,25 2,24 

Vattenkvot, w [%]  6,7 9,7 10,8  6,7 9,7 10,8 

Massa jord, ms [g]  2089 1953 1918  2080 1932 1902 

Kompaktdensitet, ρs [g/cm
3
]  2,70 2,70 2,70  2,70 2,70 2,70 

Volym porer, Vp [cm
3
]  168 219 232  172 227 238 

Portal, e   0,22 0,30 0,33  0,22 0,32 0,34 

Porositet, n  0,18 0,23 0,25  0,18 0,24 0,25 

 

Figur 4-7 redovisas avlästa vattentemperaturer under de olika cyklerna för hydraulisk 
konduktivitetstesten. Temperaturerna för det genomströmmande vattnet varierade 
mellan 9,6 och 10,1 grader Celsius. 

 

Figur 4-7 Vattentemperaturer vid mätning av hydraulisk konduktivitet vid de olika cyklerna 

4.4.2 Provkropp A100 

Prov A100 har en packningsgrad på 100 procent och har varit utsatt för en överlast 
på 10kPa under frys- och tiningscyklerna. Provet hade en initial hydraulisk 
konduktivitet av 2,47x10-8 m/s i medel. Efter första frys- och tiningscykeln hade den 
hydrauliska konduktiviteten ökat till 3,92x10-8 m/s. Skillnaden mellan initial mätning 
(C0) och mätning efter första frys- och tiningscykeln (C1) var den största uppmätta 
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variationen mellan cykler. Efter andra cykeln (C2) uppmättes en hydraulisk 
konduktivitet på 3,30x10-8 m/s och därmed konstateras en minskning av den 
hydrauliska konduktiviteten mellan C1 och C2. Efter tredje cykeln (C3) uppmättes 
medelgenomströmningshastigheten 3,73x10-8 m/s. Detta påvisar en ökning mellan 
C2 och C3. Vid mätning av C4 var den hydrauliska konduktiviteten 3,21x10-8 m/s och 
hade därmed minskat jämfört med C3. Vid mätning efter åtta stycken frys- och 
tiningscykler (C8) var den hydrauliska konduktiviteten 2,08x10-8 m/s, vilket var det 
lägst uppmätta medelvärdet för cyklerna. Den hydrauliska konduktiviteten varierar 
mellan 2,08x10-8 m/s och 3,92x10-8 m/s. Värdena för de hydrauliska 
konduktiviteterna är medelvärden för respektive mätning. I Figur 4-8 redovisas 
hydraulisk konduktivitet i relation till provtid för provkropp A100 för samtliga cykler.  

Sammanfattningsvis kan sägas att den hydrauliska konduktiviteten ökar efter en frys- 
och tiningscykel, för att sedan gå tillbaka till värden något under den initiala 
hydrauliska konduktiviteten. 

Samtliga resultat finns redovisade i Bilaga B. 

 

Figur 4-8 Hydraulisk konduktivitet mot provtid för provkropp A100 
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4.4.3 Provkropp A97 

Prov A97 har en packningsgrad på 97 % och har genomgått frys- och tiningscyklerna 
med en överlast av 10 kPa. Provkroppen hade en initial hydraulisk konduktivitet på 
2,46x10-8 m/s i medel. Efter första frys- och tiningscykeln (C1) uppmättes ett medel 
av hydraulisk konduktivitet på 2,60x10-8 m/s. Efter den andra cykeln (C2) uppmättes 
en hydraulisk konduktivitet på 3,78x10-8 m/s i medel. Ökningen mellan C1 och C2 var 
den största variationen mellan de olika cyklerna. Vid mätningar efter tredje frys- och 
tiningscykeln (C3) uppmättes en hydraulisk konduktivitet på 3,69x10-8 m/s. Detta 
påvisar en liten minskning av den hydrauliska konduktiviteten. Vid mätning efter 
fjärde cykeln (C4) uppmättes en minskning ner mot den ursprungliga hydrauliska 
konduktiviteten. Medelgenomströmningshastigheten efter C4 var 2,77x10-8 m/s. Ett 
medel efter åtta cykler (C8) påvisade en hydraulisk konduktivitet på 2,83x10-8 m/s. 
Den hydrauliska konduktiviteten varierade mellan 2,46x10-8 m/s och 3,78x10-8 m/s 
under försökets alla cykler. I Figur 4-9 redovisas hydraulisk konduktivitet i relation till 
provtid för provkropp A97 för samtliga cykler. 

Sammanfattningsvis kan sägas att den hydrauliska konduktiviteten ökar efter två 
frys- och tiningscykler, för att sedan gå tillbaka efter fyra cykler, till värden något 
över den initiala hydrauliska konduktiviteten.  

Samtliga resultat finns redovisade i Bilaga B. 

 

Figur 4-9 Hydraulisk konduktivitet mot provtid för provkropp A97 
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4.4.4 Provkropp A95 

Prov A95 har en packningsgrad på 95 % och har genomgått frys- och tiningscyklerna 
med en överlast av 10 kPa. Initialt (C0) hade provkroppen en 
medelgenomströmningshastighet på 2,52x10-8 m/s. Efter en cykel (C1) hade den 
hydrauliska konduktiviteten ökat till ett medel av 4,05x10-8 m/s. Vid mätning av C3 
och C4 minskade den hydrauliska konduktiviteten något mellan både C1 till C2 och 
för C2 till C3. De uppmätta värdena för C2 var 3,80x10-8 m/s i medel och 3,72x10-8 
m/s i medel för C3. Efter den fjärde frys- och tiningscykeln hade den hydrauliska 
konduktiviteten minskat ned till medelgenomströmningshastigheter nära den 
initiala. För C4 uppmättes ett medel av den hydrauliska konduktiviteten på 2,42x10-8 
m/s och efter åtta cykler (C8) uppmättes ett medel på 1,97x10-8 m/s. Den slutgiltiga 
hydrauliska konduktiviteten (C8) var den lägst uppmätta hydrauliska 
konduktiviteten. Den hydrauliska konduktiviteten varierade mellan 1,97x10-8 m/s 
och 4,05x10-8 m/s under försökets alla cykler. I Figur 4-10redovisas hydraulisk 
konduktivitet i relation till provtid för provkropp A95 för samtliga cykler. 

Sammanfattningsvis visar resultaten för A95 att den hydrauliska konduktiviteten 
ökar efter en frys- och tiningscykel, för att sedan gå tillbaka efter fyra cykler, till 
värden något över den initiala hydrauliska konduktiviteten och sedan minska 
ytterligare till medelvärden något under den initiala hydrauliska konduktiviteten. 

Samtliga resultat finns redovisade i Bilaga B. 

 

Figur 4-10 Hydraulisk konduktivitet mot provtid för provkropp A95 
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4.4.5 Provkropp B100 

Prov B100 har en packningsgrad på 100 % och har genomgått frys- och 
tiningscyklerna med en överlast av 25 kPa. Den initiala hydrauliska konduktiviteten 
för B100 är den minsta uppmätta initiala hydrauliska konduktiviteten för samtliga 
provkroppar. Medelgenomströmningshastigheten för C0 var 1,05x10-8 m/s. Efter 
första cykeln (C1) hade den hydrauliska konduktiviteten ökat något, till 1,42x10-8 
m/s. Den största variationen för provkropp B100 sker mellan C1 och C2. Efter andra 
frys- och tiningscykeln uppmättes en hydraulisk konduktivitet på 3,15x10-8 m/s. Vid 
mätning av C3 visade resultaten ett medel av den hydrauliska konduktiviteten på 
3,40x10-8 m/s och för C4 uppmättes ett medel på 3,21x10-8 m/s. För C8 uppmättes 
en medelgenomströmningshastighet på 2,97x10-8 m/s. Den hydrauliska 
konduktiviteten varierade mellan 1,05x10-8 m/s och 3,40x10-8 m/s under försökets 
alla cykler. I Figur 4-11 redovisas hydraulisk konduktivitet i relation till provtid för 
provkropp B100 för samtliga cykler. 

Sammanfattningsvis visar resultaten för B100 att den hydrauliska konduktiviteten 
ökar efter två frys- och tiningscykler och behålls sedan mellan 2,97x10-8 m/s och 
3,40x10-8 m/s för cyklerna C2 till C8. 

Samtliga resultat finns redovisade i Bilaga B. 

 

Figur 4-11 Hydraulisk konduktivitet mot provtid för provkropp B100 
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4.4.6 Provkropp B97 

Prov B97 har en packningsgrad på 97 % och har genomgått frys- och tiningscyklerna 
med en överlast av 25 kPa. En medelgenomströmningshastighet för den initiala 
hydrauliska konduktiviteten uppmättes till 2,42x10-8 m/s. Efter första frys- och 
tiningscykeln (C1) uppmättes ett medel för den hydrauliska konduktiviteten på 
3,37x10-8 m/s. Denna ökning var den största variationen mellan de olika fryscyklerna. 
För C2 uppmättes ett medel på 3,49x10-8 m/s, vilket var en liten ökning jämfört med 
C1. Resultatet för C3 visade på en hydraulisk konduktivitet på 2,83x10-8 m/s. 
Minskningen mellan C2 och C3 fortsätter för C3 till C4 samt för C4 till C8. 
Medelvärden för den hydrauliska konduktiviteten för C4 och C8 var 2,77x10-8 m/s 
samt 3,02x10-8 m/s. Den hydrauliska konduktiviteten varierade mellan 2,42x10-8 m/s 
och 3,49x10-8 m/s under försökets alla cykler. I Figur 4-12 redovisas hydraulisk 
konduktivitet i relation till provtid för provkropp B97 för samtliga cykler. 

Sammanfattningsvis visar resultaten för B97 att den hydrauliska konduktiviteten 
ökar efter en frys- och tiningscykel för att sedan minska igen efter tre frys- och 
tiningscykler. 

Samtliga resultat finns redovisade i Bilaga B. 

 

Figur 4-12 Hydraulisk konduktivitet mot provtid för provkropp B97 

4.4.7 Provkropp B95 
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Prov B95 har en packningsgrad på 95 % och har genomgått frys- och tiningscyklerna 
med en överlast av 25 kPa. En medelgenomströmningshastighet för den initiala 
hydrauliska konduktiviteten uppmättes till 3,90x10-8 m/s. Efter första frys- och 
tiningscykeln (C1) uppmättes en liten minskning av den hydrauliska konduktiviteten. 
Medelvärdet för C1 var 3,69x10-8 m/s. Efter två cykler (C2) påvisades en betydligt 
större hydraulisk konduktivitet, 6,05x10-8 m/s. Efter tre cykler visade mätningarna en 
hydraulisk konduktivitet på 3,59x10-8 m/s vilket var en minskning ifrån C2. Mätningar 
för C4 (se Figur 4-13) visar en stor ökning av den hydrauliska konduktiviteten till 
2,16x10-7 m/s. Efter den sista cykeln (C8) uppmättes resultat på 3,63x10-8 m/s. 
Denna mätning visar att den hydrauliska konduktiviteten efter åtta cykler är lägre än 
den initiala hydrauliska konduktiviteten. Den hydrauliska konduktiviteten varierade 
mellan 3,59x10-8 m/s och 2,16x10-7 m/s under försökets alla cykler. I Figur 
4-13redovisas hydraulisk konduktivitet i relation till provtid för provkropp B95 för 
samtliga cykler och i Figur 4-14 redovisas samtliga cykler utom C4. 

Sammanfattningsvis visar resultaten för B95 att den hydrauliska konduktiviteten 
ökar kraftigt efter två frys- och tiningscykel för att sedan minska igen efter tre frys- 
och tiningscykler, för att sedan öka ännu kraftigare efter fyra cykler och sedan 
slutligen minska ned till initiala värden efter åtta cykler. 

Samtliga resultat finns redovisade i Bilaga B. 

 

Figur 4-13 Hydraulisk konduktivitet mot provtid för provkropp B95 inklusive C4 
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Figur 4-14 Hydraulisk konduktivitet mot provtid för provkropp B95 exklusive C4 

4.4.8 Sammanställning 

I Figur 4-15 och Tabell 4-4 redovisas en sammanställning för alla provkroppar vid 
samtliga frys- och tiningscykler. I Figur 4-16har cykel fyra (C4) exkluderats för 
provkropp B95. 

 

Figur 4-15 Hydraulisk konduktivitet för de olika provkropparna vid olika cykler 
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Figur 4-16 Hydraulisk konduktivitet för de olika provkropparna vid olika cykler, exklusive C4 för B95 

Tabell 4-4 Medelvärde för hydraulisk konduktivitet efter olika cykler för provkropparna 

Cykel 

Prov 0 1 2 3 4 8 

A100 2,47E-08 3,92E-08 3,30E-08 3,73E-08 3,21E-08 2,08E-08 

A97 2,46E-08 2,60E-08 3,78E-08 3,69E-08 2,77E-08 2,83E-08 

A95 2,52E-08 4,05E-08 3,80E-08 3,72E-08 2,42E-08 1,97E-08 

B100 1,05E-08 1,42E-08 3,15E-08 3,40E-08 3,21E-08 2,97E-08 

B97 2,42E-08 3,37E-08 3,49E-08 2,83E-08 2,77E-08 3,02E-08 

B95 3,90E-08 3,69E-08 6,05E-08 3,59E-08 2,16E-07 3,63E-08 
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I Figur 4-17 visas förhållandet mellan hydraulisk konduktivitet för den givna cykeln 
och den initiala hydrauliska konduktiviteteten. För samtliga prover utom B100 och 
B95 varierar ration kring 1. För B100 ökar den hydrauliska konduktiviteten med en 
ratio om 3. För prov B95 ökar den hydrauliska konduktiviteten kraftigt under fjärde 
cykeln för att sedan minska till en slutgiltig ratio omkring 1. 

 

Figur 4-17 Ration av initial hydraulisk konduktivitet och hydraulisk konduktivitet vid cykeln 

4.4.9 Portalet förändring från initiala värden till värden efter åtta frys- och 
tiningscykler 

I Figur 4-18 redovisas ändringen av portalet mellan initiala portalen och portalen 
efter åtta stycken frys- och tiningscykler för samtliga provkroppar. I Figur 4-18 tas 
ingen hänsyn till erosion av jordpartiklar från provet. 

För provkropp A100 sker ingen förändring av portalet (0,16) från C0 till C8 medan 
den hydrauliska konduktiviteten minskar. A97 ökar något i hydraulisk konduktivitet 
från C0 till C8 medan portalet minskar från 0,24 till 0,22. För provkroppen A95 
minskar både hydraulisk konduktivitet och portal från C0 till C8. Portalet reduceras 
från 0,26 till 0,24. 

För B100 ökar den hydrauliska konduktiviteten medan portalet förblir konstant 
(0,16) från C0 till C8. För provkroppen B97 reduceras portalet ifrån 0,25 till 0,23 
samtidigt som den hydrauliska konduktiviteten minskar. B95 påvisar resultat av en 
minskad hydraulisk konduktivitet. Portalet minskas från 0,27 till 0,24 från C0 till C8. 
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Figur 4-18 Initiala portal jämfört med portal efter åtta frys- och tiningscykler utan hänsyn till 
erosion (massreducering) 
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5 DISKUSSION 

I detta kapitel sker en diskussion kring resultaten för laborationsstudien. 
Diskussionen förs inledningsvis allmänt. Efter detta diskuteras forskningsfrågorna. I 
den avslutande delen förs en diskussion kring tidigare forskning samt olika tänkbara 
felkällor. 

5.1 Allmänt 

Uppmätta initiala värden för hydraulisk konduktivitet för den grusiga siltiga 
sandmoränen överensstämmer med tidigare forskning. En sandmorän har en 
hydraulisk konduktivitet på 1x10-6 – 1x10-8 m/s (tätvärde 6- 8) enligt Fagerström et 
al. (1972) och uppmätta initiala värden i försöken i detta arbete har en initial 
hydraulisk konduktivitet mellan 3,90x10-8 m/s och 1,05x10-8 m/s beroende på 
packningsgrad. Sambandet som Viklander (1995) kom fram till – att hydraulisk 
konduktivitet (i grova drag) minskar med ökad packningsgrad – stämmer för 
uppmätta initiala värden i denna forskningsrapport också.  

Det kunde även konstateras att vattenmättnadsgraden hade inverkan på den 
hydrauliska konduktiviteten. I de inledande försöken, när jorden ej var vattenmättad 
uppmättes värden som påvisade en lägre hydraulisk konduktivitet, än resultat då 
jorden hunnit bli vattenmättad. Det kan konstateras att det är viktigt att uppmäta 
hydraulisk konduktivitet vid vattenmättade förhållanden, då de påvisar högre och 
mer korrekta värden av hydraulisk konduktivitet i jorden.  

Fagerström et al. (1972) menar att en gradient ska i laborationsförsök vara lika stor 
som den verkliga gradienten i fält. Vid laborationsförsöken i denna rapport valdes att 
utföra försöken med en gradient av 18 (två meters tryckhöjd). Det hade varit möjligt 
att välja exakta tryckhöjder som överensstämmer med de simulerade överlasterna 
vid frysning och tining (en meter samt 2,5 meters överlast), men detta ansågs ejvara 
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praktiskt, eftersom mättiderna skulle blivit olika förde olika tryckhöjderna. Ett annat 
konstaterande som gjordes vid undersökning av gradient var att vid en tryckhöjd av 
en meter så överensstämde inte resultaten med teorin för hur hydraulisk 
konduktivitet varierar för den aktuella moränen. Resultaten för en gradient av 9 
(tryckhöjd en meter) visade en hydraulisk konduktivitet mellan 9,70x10-10 m/s och 
2,19x10-9 m/s. Felkällan tros vara att vid en gradient av 9 genomströmmar en så pass 
liten mängd vatten att det är stor risk för avdunstning av vattenmassa under 
försökets gång samt att eventuella mätfel spelar betydligt större roll. 

Den uppmätta naturliga vattenkvoten är ett mått man ej bör lägga stor vikt på 
eftersom denna varierar med väder och årstid etcetera. Varför den analyseras och 
presenteras är för att beskriva i vilket spann den ligger.  

5.2 Forskningsfrågor 

5.2.1 Ändringar i hydraulisk konduktivitet vid de upprepade frys- och 
tiningscyklerna 

Den hydrauliska konduktiviteten för de olika jordproven kan generellt sägas ha ökat 
något i hydraulisk konduktivitet under de första frys- och tiningscyklerna för att 
sedan reduceras igen. De två prov som inte följer denna trend är B100 och B95. 

Varför proven initialt ökar i hydraulisk konduktivitet beror troligen på att de islinser 
som bildas i proven under frysförfarandet bidrar till en separering mellan den 
finkorniga jorden och grovkornigare fraktioner som grus under tiningsfasen. När 
separeringen sker kan sprickor ha uppkommit i proven, vilket gör att 
genomströmningen underlättats. 

För provet A100 sker denna trend, där den hydrauliska konduktiviteten ökar vid 
första frys- och tiningscykeln för att sedan minska igen. Varför den ökar beror 
troligen på omstrukturering och separering av jorden i ett tidigt stadie. Detta medför 
att vattengångar bildas. Jorden kommer samtidigt som omstruktureringen sker att 
konsolideras. Det är överlasten som gör att denna konsolidering sker. 

B100 ökar nämnvärt i hydraulisk konduktivitet jämfört med de andra proven. Detta 
kan bero på olika faktorer såsom ändrade förutsättningar i utrustningen, yttre 
påverkan på provet eller eventuella mätfel. Denna ändring av den hydrauliska 
konduktiviteten tros inte ha någon bakgrund i jordens beteende, eftersom övriga 
prov ej påvisar samma resultat. 
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B95 behålls konstant, förutom de troliga rörströmningarna och därmed bör ej denna 
rörströmning beaktas vid utvärderingen av resultaten. Övriga resultat för B95 
sammanfaller med resultaten för de övriga proven. 

För A97 och A95 minskar portalen från initiala värdena till de slutgiltiga värdena 
(efter 8 stycken cykler). Detta resulterar i en förtätning av moränen vilket troligen 
beror på att jorden packats tack vare den överlast som råder på moränen. För provet 
med 100 procents packningsgrad och en överlast av 10 kPa (A100) påvisas ingen 
förtätning eller hävning av jordvolymen. Detta tyder på att moränmassan ej har en 
förmåga att hävas vid frysning och tining eller vid förändrade vattenkvoter (proven 
vattenmättas). Det tyder också på att moränen ej kommer att förtätas mer än till 
portal omkring 0,16. Varför inte isen bidrar till en hävning beror troligen på att den 
har utrymme för att expandera i befintlig porvolym. 

Proven som utsatts för en överlast av 25 kPa (B- proven) visar samma trend. Detta 
visar att moränen troligen inte kommer att hävas om moränen vattenmättas, fryser 
och tinar och har överlaster i intervallet 10- 25 kPa utan enbart förtätas, om någon 
förändring sker. Denna volymminskning, för 97 och 95 procents packningsgrad, kan 
även vara en förklaring till att den hydrauliska konduktiviteten inte ökar vid frysning 
och tining efter många cykler. 

Samtliga uppmätta värden för hydraulisk konduktivitet (borträknat värdena vid trolig 
rörströmning) varierar mellan 1,05x10-8 och 4,05x10-8 m/s (förhållande på omkring 1 
till 3). Detta spann anses vara väldigt litet och tyder på att den hydrauliska 
konduktiviteten ändras väldigt lite vid frysning och tining för den grusiga siltiga 
sandmoränen. Detta är en bra indikator på att moränen kan fungera tillfredställande 
som täckskikt om den uppfyller kraven för reducering av syregenomsläpplighet. Även 
resultaten för B95 vid de troliga rörströmningarna visar resultat som understiger 
referensvärdet (6,05x10-8 samt 2,16x10-7 m/s). Eftersom samtliga resultat 
understiger detta referensvärde uppfyller den undersökta moränen kraven. 

5.2.2 Skillnad på slutgiltig hydraulisk konduktivitet för olika packningsgrader 

För proven som utsatts för en överlast av 10kPa sker en marginellt väldigt liten 
förändring av den hydrauliska konduktiviteten mellan initiala och slutgiltiga (efter 8 
stycken cykler) mätresultat. Det prov som uppvisar högst värden är A97, med en 
slutgiltig hydraulisk konduktivitet på 2,8x10-8 m/s. A100 och A95 hade en hydraulisk 
konduktivitet på omkring 2,0x10-8 m/s. Varför en packningsgrad på 97 procent ger 
den högsta slutgiltiga hydrauliska konduktiviteten beror sannolikt på inhomogenitet i 
provet till följd av lägre packningsgrad. Spannet mellan 2,0 och 2,8 är väldigt litet och 
kan bero på mätfel, erosion etcetera och därför anses det ej vara någon väsentlig 
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skillnad på den slutgiltiga hydrauliska konduktiviteten för de olika 
packningsgraderna.  

För proven som utsatts för en överlast av 25 kPa påvisas de slutgiltiga värdena för 
hydraulisk konduktivitet vara väldigt lika de initiala. Den slutgiltiga hydrauliska 
konduktiviteten för proven varierar mellan 2,97x10-8 m/s och 3,63x10-8 m/s där 
provet som packats till 95 procents packningsgrad, uppvisar högst slutgiltiga 
hydrauliska konduktivitet. Den marginella skillnaden för proven anses även här vara 
väldigt liten och till största del bero på olika initiala materialsammansättning och 
mätfel etcetera. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera den slutgiltiga hydrauliska konduktiviteten 
varierar väldigt lite mellan olika packningsgrader och olika överlaster. Dock bör man 
ändå eftersträva maximal packningsgrad (100 %) vid packning av moräntäckskiktet, 
eftersom det i praktiken är väldigt svårt att uppnå en maximal packningsgrad, varvid 
en packningsgrad som understiger 95 procent kanske blir resultatet. Packningsgrader 
understigande 95 procent har ej undersökts i denna studie och därför är det ej 
klarlagt hur moränen beter sig vid dessa packningsgrader.  

5.3 Jämförelse med annan forskning? 

Tidigare forskning inom ämnet ändring av hydraulisk konduktivitet som använts som 
teoretisk referensram i denna rapport är studier kring lerors beteende. Huruvida 
denna teori kan överföras till den grusiga siltiga sandmoränen i denna studie är 
oklart, men det mest troliga scenariot är att det finns stora skillnader på de olika 
jordmaterialens beteende vid frysning och tining. Det är påvisat att den hydrauliska 
konduktiviteten oftast ökar vid experiment kring lerjordar, vilket inte behöver vara 
fallet för en grusig siltig sandmorän. I Knutsson et al. (1997) studeras en sandig 
siltmorän. Denna morän bör ha mer likvärdigt beteende med moränen i denna 
studie. Dock visar även denna studie på en större ändring av hydraulisk konduktivitet 
än resultaten i denna rapport. För löst lagrade material konstaterades en minskning 
av den hydrauliska konduktiviteten med 1,4 till 50 gånger medan ett hårt packat 
material visade på en ökning av den hydrauliska konduktiviteten med 1 till 11 
gånger. Resultaten för B100 tyder därmed på samma beteende, det vill säga ett hårt 
packat material som visade en ökning av den hydrauliska konduktiviteten med 3 
gånger. Varför inte övriga resultat i denna studie överensstämmer med tidigare 
forskning tros bero på att materialet skiljer sig. Det är vida känt att en silt påverkas 
mer av frysning och tining än en sand och detta är den mest troliga anledningen till 
skillnaderna. 
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5.4 Felkällor vid de olika försöksuppställningarna 

5.4.1 Standardanalyser för jordens egenskaper 

För bestämning av jordtyp samt standardparametrarna kompaktdensitet, organisk 
halt, graderingstal, finjordshalt och naturlig vattenkvot, optimal vattenkvot samt 
maximal torrdensitet anses inga större felkällor finnas, då metoderna är väl 
genomarbetade och stor kunskap funnits. De enda felkällor som kan finnas är 
enstaka mätfel.  

5.4.2 Packning av prover för försök kring hydraulisk konduktivitet och dess 
ändring vid frysning och tining 

Vid packning till de olika packningsgraderna 100, 97 samt 95 procent användes 
beräkningar utifrån den optimala vattenkvoten 6,7 procent för tillsättande av mängd 
vatten. Den massa vatten som skulle tillsättas vid provberedning kan ha avdunstat 
och därmed bidragit till vattenkvoter något under den beräknade. Detta har i sin tur i 
så fall gjort att de tänkta packningsgraderna inte blivit de resulterande. Detta kan 
vara förklaringen till varför den initiala hydrauliska konduktiviteten skiljer sig för 
prover med samma packningsgrad. Andra orsaker kan vara mätfel. Detta är 
ytterligare skäl till att tro på antagandet att den hydrauliska konduktiviteten varierar 
i det ovan givna spannet för packningsgrader ovanstigande omkring 95 procent. 

Efter packningsarbetet säkerställdes inte att rätt packningsgrad hade uppnåtts. Det 
kan därför vara felaktigheter huruvida exakt packningsgrad uppnåtts.  

5.4.3 Frysning och tining 

För att innesluta vattnet i proven förslöts botten under frysning och tining vilket 
förhindrade dränering. Detta gör att provet behölls vattenmättat och därmed ledde 
till ökade portryck i jordproven då överlast lades på. Dessa ökade portryck som 
uppstår vid odränerade förhållanden kan eventuellt motverka en sättning av jorden 
under tiningsfasen, vilket leder till att fler sprickor i strukturen behålls öppna. 
Resultaten påvisar dock att denna tänka inverkande faktor ej har någon större 
påverkan. 

5.4.4 Mätning av hydraulisk konduktivitet 

Rörpermeameter med konstant tryckhöjd, som var metoden som användes vid 
mätning av den hydrauliska konduktiviteten (och är en standardmetod), anses av 
författaren vara en ganska okej metod men den har sina svagheter. Valet av gradient 
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är en viktig faktor och har betydelse för resultaten. Det är även viktigt att det inte 
ansamlas luft i slangar som kan påverka den verkliga gradienten. Under denna 
försöksstudie anses det av författaren vara väldigt små skillnader mellan dessa 
faktorer i olika cykler och de tros inte ha påverkat resultatet mellan de olika cyklerna 
nämnvärt. I förstudier (se kapitel 2.5.5), kring metoden rörpermeameter med 
konstant tryckhöjd utvanns kunskap om hur felkällor som läckage, luft i rör, fel i 
stegprocessen etcetera.  

Andra felkällor är strömning av vatten mellan stålet och jorden. Detta ska ha 
motverkats med fettinsmörjning men en viss strömning kan ha funnits vilket kan ha 
lett till något högre värden för hydraulisk konduktivitet. 

Ytterligare en osäkerhet som alltid bör beaktas är mätfel. Den mänskliga faktorn och 
kunskap i hur metoden fungerar är viktigt för att kunna få tillfredställande resultat.  
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6 SLUTSATSER 

I detta kapitel redogörs för de slutsatser som jag dragit med stöd av införskaffad 
kunskap genom litteraturstudie och kunskap och resultat utvunna från 
laboratorieförsöken.  

6.1 Allmänna slutsatser 

- Moränen som är tänkt att användas som täckskikt för gråbergsupplagen är en 
grusig siltig sandmorän. 
 

- Den hydrauliska konduktiviteten i moränen förändras inom spannet 1,05x10-8 
och 4,05x10-8 m/s efter åtta frys- och tiningscykler vid temperaturskillnader 
på -5˚C till +20˚C. 
 

- Den slutgiltiga hydrauliska konduktiviteten för de olika initiala 
packningsgraderna 100, 97 samt 95 procent varierar mellan 1,97x10-8 m/s och 
3,63x10-8 m/s. 
 

- Moränens hydrauliska konduktivitet överstiger aldrig riktvärdet på 1,5x10-7 
m/s. 
 

- Den grusiga siltiga sandmoränen kommer ej att hävas vid frysning och tining 
vid odränerade förhållanden utan tillgång på tillskottsvatten i intervallet 95- 
100 procents packningsgrad. 
 

- Vid 100 procents packningsgrad kommer moränen att ha ett värde för 
portalet på omkring 0,16. 
 

- Vid lägre packningsgrader än 100 procent kommer jorden att packas vid 
frysning- och tiningsförlopp. Efter åtta cykler i temperaturintervallet -5˚C till 
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+20˚C varierar portalet mellan 0,22 och 0,23 för 97 procents packningsgrad, 
medan portalet är 0,24 för de prov som initialt packats till 95 procent. 
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7 FÖRSLAG TILL FORTSATTA STUDIER 

I detta kapitel ges förslag till fortsatta studier som skulle kunna berika 
problemområdet. 

7.1 Allmänna förslag till fortsatta studier 

- Det bör genomföras fler provserier för att understödja uppmätta resultat och 
dragna slutsatser i denna rapport. 
 

- En försöksuppställning där hälften av provkropparna ej utsätts för överlast 
under frys- och tiningscyklerna, för att undersöka om överlasten har 
påverkan på de uppmätta värdena av hydraulisk konduktivitet.  
 

- En försöksuppställning med provkroppar som testas med dränerande 
förhållanden under frys- och tiningsfasen, för att fastställa om någon större 
skillnad i resultat jämfört med odränerade förhållanden kan påvisas. 
 

- En studie för huruvida fri vattenupptagning via kapillaritet under 
frysförloppet har inverkan på jordens hydrauliska konduktivitet. 
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BILAGA A 

I denna bilaga redovisas fullständiga beräkningar och resultat för standardförsöken; 
sikt- och sedimentationsanalys, organisk halt, vattenkvot, maximal torrdensitet och 
kompaktdensitet.  

Sikt- och sedimentationsanalys 

Tabell A1-1 Resultat ifrån siktning 

 Prov 1  Prov 2   Medel  

Maskvidd Passerad 
procent 

Passerad vikt Passerad 
procent 

Passerad vikt  Passerad 
procent 

Passerad vikt 

[mm] [%] [g] [%] [g]  [%] [g] 

63 100,000 498,050 100,000 498,780  100,000 498,415 

31,5 100,000 498,050 100,000 498,780  100,000 498,415 

20 92,370 460,050 92,230 460,030  92,300 460,040 

11,2 89,616 446,330 81,950 408,730  85,783 427,530 

5,6 83,229 414,520 76,380 380,970  79,804 397,745 

2 72,685 362,010 68,040 339,350  70,363 350,680 

1 65,556 326,500 61,030 304,430  63,293 315,465 

0,5 56,000 278,910 52,980 264,230  54,490 271,570 

0,25 46,640 232,290 43,940 219,180  45,290 225,735 

0,125 32,252 160,630 30,220 150,750  31,236 155,690 

0,063 21,484 107,000 20,450 102,000  20,967 104,500 

 

Tabell A1-2 Resultat ifrån sedimentationsförsök 

 Prov 1 Prov 2  Medel 

Maskvidd Passerad procent Passerad procent  Passerad procent 

[mm] [%] [%]  [%] 

0,02681047 9,66770 8,79346  9,23058 

0,01730608 6,44514 5,72597  6,08555 

0,01376780 5,58578 4,49898  5,04238 

0,00773952 3,65224 2,86299  3,25761 

0,00346122 2,79289 2,45399  2,62344 

0,00214656 2,36322 2,45399  2,40860 
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Vattenkvot 

Datum :

Signatur : Jimmie Svensson

Ärende : Examensarbete

Plats /  Märke : LTU complab

Prov nummer : 1

Complab Jordart : grsiSaMn

Naturlig vattenkvot

Provbeteckning V1 V2 V3 V4 V5 V6

m Massa substans och vatten [m] g 327,29 464,24 338,50 283,70 319,07 402,18

m d
Massa provburk [m d] g 5,81 5,85 5,82 5,84 5,83 5,87

T Temperatur vid torkning [T] °C 105,00 105,00 105,00 105,00 105,00 105,00

t Tid för torkning [t] h 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00

m s
Massa substans [m s] g 291,75 415,48 303,08 257,98 288,38 363,48

m w
Massa vatten [m w=m-m s] 35,54 48,76 35,42 25,72 30,69 38,70

w Vattenkvot [w] % 12,18 11,74 11,69 9,97 10,64 10,65

11,14 %

2011-11-17

Medelvattenkvot för moränmassan [w0] :  

Figur A1-1 Protokoll för bestämning av naturlig vattenkvot 
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Maximal torrdensitet och optimal vattenkvot 

Complab

Packningsförsök

Cylinder Svart

VIKT : 4132 g

VOL : 942,00 cm3

1 2 3 4 5 6 7

A W önskad 2 4 6 7 8 10 12

B Torrt prov 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500

C Tara hink 330 358 330 330,43 330 330 363

D g H2O tillsatt 50 100 150 175 200 250 300

E mtrl + vatten 2550 2600 2650 2675 2700 2750 2800

F Prov + cyl 6127 6197 6279 6290 6289 6282 6230

G cyl tomvikt 4132 4132 4132 4132 4132 4132 4132

H fuktigt prov 1995 2065 2148 2158 2157 2150 2098

I torkat prov 1945 1965 1980 1983 1957 1900 1798

J Invikt w-prov 2026 2063 2140 2150,5 2160 2146 2127

K tara skål 32,4 33 30 19,5 32 32 32,3

L Utvikt w-prov 1980,6 1985 2014 2015,5 2002 1956 1881,7

mw vattnets vikt 45,4 78 126 135,01 158 190 245,3

V cyl vol 942,00 942,00 942,00 942,00 942,00 942,00 942,00

w vattenkvot 2,29 3,93 6,26 6,70 7,89 9,71 13,04

r1 Våt densitet 2,15 2,19 2,27 2,28 2,29 2,28 2,26

r2 Torrdensitet 2,10 2,11 2,13 2,14 2,13 2,08 2,00

Mättat N N N N J J J

X X X X X X X

grsiSaMn

2011-11-23

Jimmie Svensson

Examensarbete

LTU complab

1

Datum :

Signatur :

Ärende :

Plats :

Prov nummer :

Jordart :

cm
3

g

g

g

g

g

Annan metod

%

Provbeteckning

g

g

g

Tung Lab. instampning

Lätt lab. instampning

Modifierad Proctor

Laboratorievibrering

g

g

g

g

Lös ifyllning

J /  N

%

t/ m
3

t/ m
3

 

Figur A1-2 Protokoll för bestämning av maximal torrdensitet och optimal vattenkvot 
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Organisk halt 

Datum :

Signatur : Jimmie Svensson

Ärende : Examensarbete

Plats: LTU complab

Prov nummer : 1,2,3

Jordart :

Provbeteckning 1 2 3

m i
Massa innan glödgning [m i] g 20,00 20,00 20,00

m d
Massa degel [m d] g 110,69 89,17 89,81

T Temperatur vid glödgning [T] °C 800,00 800,00 800,00

t Tid för glödgning [t] min 60,00 60,00 60,00

m e
Massa efter glödgning [m e] g 19,68 19,73 19,63

g Glödgningsförlust [g=(m i -  m e)/ m i] 0,02 0,01 0,02

G Glödgningsförlust [G] % 1,60 1,35 1,85

I p
Plasticitetstal [Ip] 8,00 8,00 8,00

w L
Flytgräns [wL] % 25,00 25,00 25,00

w Vattenkvot [w] % 11,14 11,14 11,14

I c
Lerhalt [Ic=(wL -  w)/ Ip] 1,73 1,73 1,73

G 0 Organisk halt [G0=G-0,05Ic] % 1,51 1,26 1,76

%

Kolorimetoden

Glödgningsförsök X 800°C 800°C 800°C

Annan metod

Anmärkningar. (Temperatur vid glödgning mm.)

Medel för organisk halt [G0] :

2011-11-22

grsiSaMn

Organisk halt

1,51

 

Figur A1-3 Protokoll för bestämning av organisk halt 
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Kompaktdensitet 

LTU complab

1,2,3,4

Jordart : grsiSaMn

Provbeteckning 1 2 3 4

m 1
Massa pyknometer [m 1] g 130,29 135,50 131,00 133,50

m 2
Massa pyknometer + destilerat vatten [m 2] g 248,00 247,00 247,90 243,50

T Temperatur hos dest. Vattet [T] ˚C 22,00 22,00 22,00 22,00

ρ w
Densitet på dest. vattnet [ρw] g/ cm

3
0,9978 0,9978 0,9978 0,9978

V pyk
Volym pyknometer [Vpyk=(m2-m1)/ ρw] cm

3
117,97 111,75 117,16 110,24

m 3
Massa pyknometer + torkadjord [m 3] g 180,36 187,03 180,36 179,62

m s
Massa Massa torkad jord [m e=m3-m1] g 50,07 51,53 49,36 46,12

m 4
Massa pykn. + jord + dest. vatten [m 4] g 279,46 279,00 279,33 272,78

V vatten
Volym vatten [Vvatten=(m4-m3)/ ρw] cm

3
99,32 92,17 99,19 93,37

V s
Volym jord [Vs=Vpyk-(m4-m3)/ ρw] cm

3
18,65 19,57 17,97 16,88

ρ s
Kompaktdensitet jord [ρs=m s/ Vs] g/ cm

3

2,68 2,63 2,75 2,73

Medel för jordens kompaktdensitet [ρs] : 2,70

Pyknometermetoden X

Annan metod

2011-11-25

g/cm3

Anmärkningar:

Jimmie Svensson

Examensarbete

Kompaktdensitet (korndensitet)

Datum :

Signatur :

Ärende :

Plats /  Märke :

Prov nummer :

 

Figur A1-4 Protokoll för bestämning av jordens kompaktdensitet 
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BILAGA B 

I denna bilaga redovisas fullständiga beräkningar och resultat för bestämning av 
frysförlopp vid olika frysningsförfaranden. Vidare redovisas fullständiga beräkningar 
och resultat för hydraulisk konduktivitet för samtliga fryscykler. 

Frystider 

Tabell B1-1 Frystider vid jämförelse mellan endimensionell och tredimensionell frysning 

Tid Temperatur frysskåp Endimensionell underkant Endimensionell överkant Tredimensionell underkant Tredimensionell överkant 

 [°C] [°C] [°C] [°C] [°C] 

2011-12-09 18:00 -7,5 1,9 1,2 -0,5 -0,7 

2011-12-09 18:10 -8 1,7 1 -0,6 -0,6 

2011-12-09 18:20 -8 1,3 0,6 -0,7 -0,8 

2011-12-09 18:30 -7,8 1,1 0,5 -0,6 -0,8 

2011-12-09 18:40 -8 0,8 0,2 -0,6 -0,8 

2011-12-09 18:50 -8,2 0,6 0 -0,6 -0,8 

2011-12-09 19:00 -8,1 0,3 -0,2 -0,6 -0,9 

2011-12-09 20:00 -6,6 -0,8 -0,6 -1,3 -1,5 

2011-12-09 21:20 -8,2 -0,7 -0,6 -2,9 -3 

2011-12-09 21:30 -8,7 -0,7 -0,6 -3,2 -3,2 

2011-12-09 21:40 -8,5 -0,7 -0,6 -3,5 -3,5 

2011-12-09 21:50 -8 -0,6 -0,5 -3,6 -3,7 

2011-12-09 22:00 -8,3 -0,8 -0,6 -4 -4 

2011-12-09 22:10 -8,4 -0,6 -0,6 -4,1 -4,1 

2011-12-09 22:20 -8 -0,6 -0,6 -4,3 -4,3 

2011-12-09 22:30 -8,3 -0,7 -0,7 -4,6 -4,6 

2011-12-09 22:40 -8,1 -0,7 -0,7 -4,8 -4,8 

2011-12-09 23:20 -7,2 -0,6 -0,6 -5,2 -5,1 

2011-12-09 23:30 -6,4 -0,6 -0,5 -5,3 -5,1 

2011-12-09 23:40 -7,2 -0,6 -0,5 -5,3 -5,1 

2011-12-09 23:50 -7,6 -0,6 -0,6 -5,3 -5,2 

2011-12-10 00:10 -8,8 -0,7 -0,7 -5,5 -5,5 

2011-12-10 00:20 -8,5 -0,7 -0,7 -5,7 -5,6 

2011-12-10 00:30 -8,1 -0,6 -0,6 -5,7 -5,6 

2011-12-10 00:40 -7,9 -0,7 -0,7 -5,8 -5,7 

2011-12-10 00:50 -7,3 -0,7 -0,7 -5,9 -5,8 

2011-12-10 01:00 -6,7 -0,7 -0,8 -6 -5,8 

2011-12-10 01:10 -6 -0,7 -0,8 -6 -5,8 

2011-12-10 01:20 -6,7 -0,6 -0,7 -5,8 -5,7 

2011-12-10 01:30 -7,5 -0,7 -0,8 -5,8 -5,8 

2011-12-10 01:40 -8,1 -0,7 -1 -6 -5,9 

2011-12-10 01:50 -7,5 -0,6 -0,8 -5,9 -5,8 
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Tabell B1-2 Absoluta frystider för endimensionell frysning vid minus fem grader Celsius 

Tid Överkant Underkant Frysskåp1 Frysskåp2 

 [°C] [°C] [°C] [°C] 

2012-03-08 17:55 20,7 20,9 25,7 25,8 

2012-03-08 18:05 20,8 20,8 15,2 14,8 

2012-03-08 18:15 20,9 20,6 8,2 7,3 

2012-03-08 18:25 20,8 20,3 4,1 3,3 

2012-03-08 18:35 20,6 19,9 1,8 1,1 

2012-03-08 18:45 20,4 19,6 0,1 -0,6 

2012-03-08 18:55 20,1 19,1 -1,3 -1,9 

2012-03-08 19:05 19,7 18,6 -1,9 -2,6 

2012-03-08 19:15 19,3 18 -2,5 -3,3 

2012-03-08 19:25 18,9 17,5 -3,5 -4,1 

2012-03-08 19:35 18,4 17 -3,7 -4,4 

2012-03-08 19:45 18 16,5 -3,9 -4,6 

2012-03-08 19:55 17,5 16 -4,6 -5,2 

2012-03-08 20:05 17 15,5 -4,5 -5,1 

2012-03-08 20:15 16,6 15 -4,8 -5,5 

2012-03-08 20:25 16,1 14,5 -5,2 -5,7 

2012-03-08 20:35 15,5 14 -4,9 -5,5 

2012-03-08 20:45 15 13,6 -5,5 -6 

2012-03-08 20:55 14,5 13,1 -5,2 -5,8 

2012-03-08 21:05 14 12,6 -5,5 -6,1 

2012-03-08 21:15 13,6 12,1 -5,7 -6,1 

2012-03-08 21:25 13,2 11,7 -5,5 -6,1 

2012-03-08 21:35 12,7 11,3 -6 -6,4 

2012-03-08 21:45 12,2 10,9 -5,5 -6,1 

2012-03-08 21:55 11,8 10,5 -6 -6,4 

2012-03-08 22:05 11,3 10 -5,9 -6,4 

2012-03-08 22:15 11 9,6 -5,6 -6,2 

2012-03-08 22:25 10,5 9,3 -6,1 -6,5 

2012-03-08 22:35 10,1 8,9 -5,8 -6,3 

2012-03-08 22:45 9,8 8,5 -5,7 -6,2 

2012-03-08 22:55 9,3 8,2 -6 -6,5 

2012-03-08 23:05 9 7,9 -6,1 -6,5 

2012-03-08 23:15 8,6 7,5 -5,8 -6,3 

2012-03-08 23:25 8,3 7,2 -6,1 -6,6 

2012-03-08 23:35 8 6,9 -6,2 -6,6 

2012-03-08 23:45 7,6 6,6 -5,8 -6,3 

2012-03-08 23:55 7,3 6,3 -6 -6,5 

2012-03-09 00:05 7 6 -6,2 -6,6 

2012-03-09 00:15 6,6 5,7 -6 -6,4 

2012-03-09 00:25 6,3 5,4 -6 -6,5 

2012-03-09 00:35 6 5,1 -6,3 -6,7 

2012-03-09 00:45 5,7 4,9 -5,8 -6,4 

2012-03-09 00:55 5,5 4,6 -6 -6,4 

2012-03-09 01:05 5,2 4,3 -6,2 -6,6 

2012-03-09 01:15 5 4,1 -6 -6,4 

2012-03-09 01:25 4,7 3,9 -5,8 -6,3 

2012-03-09 01:35 4,5 3,7 -5,8 -6,4 

2012-03-09 01:45 4,2 3,4 -6,2 -6,5 

2012-03-09 01:55 4 3,2 -6,1 -6,5 

2012-03-09 02:05 3,8 3 -5,8 -6,3 

2012-03-09 02:15 3,5 2,8 -5,9 -6,3 

2012-03-09 02:25 3,2 2,6 -6,1 -6,5 

2012-03-09 02:35 3,1 2,4 -6,2 -6,7 

2012-03-09 02:45 2,9 2,2 -6 -6,4 

2012-03-09 02:55 2,7 2 -5,8 -6,4 

2012-03-09 03:05 2,4 1,8 -6,1 -6,6 

2012-03-09 03:15 2,3 1,6 -6,2 -6,6 

2012-03-09 03:25 2,1 1,5 -5,9 -6,4 

2012-03-09 03:35 1,9 1,3 -5,9 -6,4 

2012-03-09 03:45 1,7 1,1 -5,8 -6,4 

2012-03-09 03:55 1,5 0,9 -5,9 -6,4 

2012-03-09 04:05 1,4 0,8 -6,1 -6,6 

2012-03-09 04:15 1,2 0,7 -6,1 -6,5 

2012-03-09 04:25 1,1 0,6 -6,1 -6,4 

2012-03-09 04:35 0,9 0,6 -6,1 -6,4 

2012-03-09 04:45 0,7 0,5 -5,9 -6,4 

2012-03-09 04:55 0,7 0,6 -5,8 -6,4 
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2012-03-09 05:05 0,5 0,5 -6,1 -6,5 

2012-03-09 05:15 0,5 0,5 -6,2 -6,6 

2012-03-09 05:25 0,6 0,5 -5,9 -6,3 

2012-03-09 05:35 0,6 0,5 -5,8 -6,3 

2012-03-09 05:45 0,6 0,6 -5,8 -6,3 

2012-03-09 05:55 0,6 0,5 -5,9 -6,4 

2012-03-09 06:05 0,6 0,5 -5,9 -6,4 

2012-03-09 06:15 0,7 0,5 -6 -6,5 

2012-03-09 06:25 0,6 0,5 -6,2 -6,5 

2012-03-09 06:35 0,6 0,5 -6 -6,4 

2012-03-09 06:45 0,6 0,6 -5,8 -6,3 

2012-03-09 06:55 0,6 0,5 -5,8 -6,4 

2012-03-09 07:05 0,6 0,5 -6 -6,5 

2012-03-09 07:15 0,7 0,5 -6,2 -6,6 

2012-03-09 07:25 0,6 0,5 -6 -6,5 

2012-03-09 07:35 0,6 0,5 -6 -6,5 

2012-03-09 07:45 0,6 0,5 -6,2 -6,6 

2012-03-09 07:55 0,6 0,5 -6 -6,4 

2012-03-09 08:05 0,6 0,5 -5,9 -6,4 

2012-03-09 08:15 0,6 0,5 -6,3 -6,7 

2012-03-09 08:25 0,6 0,4 -6,2 -6,6 

2012-03-09 08:35 0,7 0,5 -5,9 -6,4 

2012-03-09 08:45 0,6 0,4 -6 -6,5 

2012-03-09 08:55 0,6 0,5 -6,1 -6,6 

2012-03-09 09:05 0,6 0,5 -6,3 -6,8 

2012-03-09 09:15 0,6 0,5 -5,9 -6,3 

2012-03-09 09:25 0,6 0,5 -6,1 -6,6 

2012-03-09 09:35 0,6 0,5 -6,2 -6,7 

2012-03-09 09:45 0,7 0,5 -6,1 -6,5 

2012-03-09 09:55 0,6 0,4 -6,2 -6,6 

2012-03-09 10:05 0,6 0,4 -6,2 -6,5 

2012-03-09 10:15 0,6 0,4 -5,9 -6,4 

2012-03-09 10:25 0,5 0,5 -6 -6,4 

2012-03-09 10:35 0,6 0,4 -6 -6,5 

2012-03-09 10:45 0,6 0,4 -6 -6,4 

2012-03-09 10:55 0,6 0,4 -6 -6,5 

2012-03-09 11:05 0,6 0,4 -6,2 -6,6 

2012-03-09 11:15 0,5 0,4 -6,3 -6,7 

2012-03-09 11:25 0,5 0,4 -6,2 -6,7 

2012-03-09 11:35 0,6 0,4 -6,2 -6,7 

2012-03-09 11:45 0,6 0,3 -6,1 -6,6 

2012-03-09 11:55 0,7 0,4 -5,9 -6,3 

2012-03-09 12:05 0,6 0,4 -5,9 -6,4 

2012-03-09 12:15 0,6 0,4 -5,8 -6,4 

2012-03-09 12:25 0,6 0,4 -6,1 -6,6 

2012-03-09 12:35 0,6 0,3 -6,2 -6,6 

2012-03-09 12:45 0,6 0,4 -6,1 -6,6 

2012-03-09 12:55 0,6 0,4 -6,2 -6,6 

2012-03-09 13:05 0,6 0,4 -5,9 -6,5 

2012-03-09 13:15 0,6 0,3 -5,9 -6,5 

2012-03-09 13:25 0,7 0,3 -5,9 -6,5 

2012-03-09 13:35 0,6 0,3 -6 -6,6 

2012-03-09 13:45 0,6 0,4 -6,1 -6,6 

2012-03-09 13:55 0,6 0,3 -6,2 -6,7 

2012-03-09 14:05 0,6 0,2 -6,2 -6,7 

2012-03-09 14:15 0,6 0,3 -6,3 -6,7 

2012-03-09 14:25 0,6 0,3 -6,4 -6,8 

2012-03-09 14:35 0,6 0,3 -6,1 -6,6 

2012-03-09 14:45 0,5 0,3 -6,1 -6,5 

2012-03-09 14:55 0,5 0,2 -6,3 -6,7 

2012-03-09 15:05 0,6 0,2 -6 -6,5 

2012-03-09 15:15 0,6 0,2 -6,1 -6,5 

2012-03-09 15:25 0,6 0,2 -6,1 -6,4 

2012-03-09 15:35 0,5 0,2 -5,9 -6,5 

2012-03-09 15:45 0,6 0,2 -6,1 -6,7 

2012-03-09 15:55 0,5 0,2 -6,2 -6,6 

2012-03-09 16:05 0,6 0,2 -6,1 -6,6 

2012-03-09 16:15 0,6 0,2 -6,2 -6,6 

2012-03-09 16:25 0,5 0,2 -6,2 -6,6 

2012-03-09 16:35 0,5 0,2 -6,2 -6,6 
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2012-03-09 16:45 0,6 0,1 -6,2 -6,6 

2012-03-09 16:55 0,5 0,1 -6,3 -6,7 

2012-03-09 17:05 0,5 0,1 -6,1 -6,5 

2012-03-09 17:15 0,6 0,1 -5,9 -6,4 

2012-03-09 17:25 0,6 0,1 -6 -6,5 

2012-03-09 17:35 0,5 0 -6 -6,5 

2012-03-09 17:45 0,5 0,1 -6 -6,4 

2012-03-09 17:55 0,4 0,1 -6,3 -6,6 

2012-03-09 18:05 0,5 0,1 -6,2 -6,7 

2012-03-09 18:15 0,5 0,1 -6,2 -6,6 

2012-03-09 18:25 0,5 0 -6 -6,4 

2012-03-09 18:35 0,5 0,1 -5,9 -6,4 

2012-03-09 18:45 0,4 0 -6 -6,4 

2012-03-09 18:55 0,5 0 -5,8 -6,4 

2012-03-09 19:05 0,4 0 -5,9 -6,5 

2012-03-09 19:15 0,5 0 -5,9 -6,5 

2012-03-09 19:25 0,4 0 -5,9 -6,4 

2012-03-09 19:35 0,4 -0,1 -6,1 -6,7 

2012-03-09 19:45 0,4 -0,1 -6,2 -6,7 

2012-03-09 19:55 0,3 -0,1 -6,2 -6,7 

2012-03-09 20:05 0,4 -0,1 -6,1 -6,5 

2012-03-09 20:15 0,3 -0,1 -5,9 -6,4 

2012-03-09 20:25 0,3 -0,1 -5,9 -6,3 

2012-03-09 20:35 0,3 -0,2 -5,8 -6,3 

2012-03-09 20:45 0,2 -0,1 -5,8 -6,4 

2012-03-09 20:55 0,2 -0,2 -6,1 -6,5 

2012-03-09 21:05 0,1 -0,2 -6,2 -6,6 

2012-03-09 21:15 0 -0,3 -6,2 -6,7 

2012-03-09 21:25 0 -0,4 -5,9 -6,3 

2012-03-09 21:35 0 -0,4 -6 -6,4 

2012-03-09 21:45 -0,1 -0,4 -6 -6,5 

2012-03-09 21:55 -0,2 -0,5 -6 -6,5 

2012-03-09 22:05 -0,2 -0,5 -6 -6,4 

2012-03-09 22:15 -0,2 -0,6 -5,9 -6,4 

2012-03-09 22:25 -0,4 -0,7 -5,8 -6,3 

2012-03-09 22:35 -0,4 -0,7 -5,9 -6,3 

2012-03-09 22:45 -0,4 -0,8 -6 -6,4 

2012-03-09 22:55 -0,6 -0,8 -5,9 -6,4 

2012-03-09 23:05 -0,6 -0,8 -5,8 -6,3 

2012-03-09 23:15 -0,6 -0,9 -5,9 -6,5 

2012-03-09 23:25 -0,7 -1 -6 -6,5 

2012-03-09 23:35 -0,8 -1,1 -6,2 -6,7 

2012-03-09 23:45 -0,9 -1,2 -6,2 -6,6 

2012-03-09 23:55 -1 -1,3 -6 -6,5 

2012-03-10 00:05 -1 -1,3 -6 -6,4 

2012-03-10 00:15 -1,1 -1,3 -5,9 -6,3 

2012-03-10 00:25 -1,2 -1,4 -5,9 -6,3 

2012-03-10 00:35 -1,2 -1,5 -5,9 -6,4 

2012-03-10 00:45 -1,3 -1,5 -6,1 -6,5 

2012-03-10 00:55 -1,4 -1,6 -6,1 -6,6 

2012-03-10 01:05 -1,5 -1,7 -6 -6,5 

2012-03-10 01:15 -1,5 -1,8 -6 -6,4 

2012-03-10 01:25 -1,6 -1,9 -6 -6,4 

2012-03-10 01:35 -1,8 -2 -5,8 -6,3 

2012-03-10 01:45 -1,8 -2 -5,8 -6,3 

2012-03-10 01:55 -1,9 -2,1 -6 -6,5 

2012-03-10 02:05 -2 -2,2 -6 -6,4 

2012-03-10 02:15 -2 -2,2 -5,9 -6,4 

2012-03-10 02:25 -2,1 -2,3 -6 -6,5 

2012-03-10 02:35 -2,2 -2,3 -6 -6,4 

2012-03-10 02:45 -2,2 -2,4 -6,1 -6,6 

2012-03-10 02:55 -2,3 -2,5 -6,1 -6,5 

2012-03-10 03:05 -2,4 -2,5 -6 -6,4 

2012-03-10 03:15 -2,4 -2,6 -6 -6,5 

2012-03-10 03:25 -2,4 -2,6 -5,7 -6,3 

2012-03-10 03:35 -2,5 -2,7 -5,9 -6,4 

2012-03-10 03:45 -2,6 -2,8 -6 -6,4 

2012-03-10 03:55 -2,7 -2,9 -6,1 -6,5 

2012-03-10 04:05 -2,7 -2,9 -6,1 -6,5 

2012-03-10 04:15 -2,8 -2,9 -6 -6,5 

2012-03-10 04:25 -2,9 -3 -6 -6,4 

2012-03-10 04:35 -2,9 -3,1 -5,9 -6,5 
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2012-03-10 04:45 -3 -3,2 -5,9 -6,4 

2012-03-10 04:55 -3,1 -3,2 -6,1 -6,5 

2012-03-10 05:05 -3,1 -3,3 -6 -6,5 

2012-03-10 05:15 -3,2 -3,3 -6 -6,5 

2012-03-10 05:25 -3,2 -3,4 -6,2 -6,5 

2012-03-10 05:35 -3,3 -3,4 -6,2 -6,6 

2012-03-10 05:45 -3,3 -3,4 -6,1 -6,6 

2012-03-10 05:55 -3,4 -3,5 -6,2 -6,5 

2012-03-10 06:05 -3,4 -3,5 -6,1 -6,5 

2012-03-10 06:15 -3,4 -3,6 -6,1 -6,5 

2012-03-10 06:25 -3,5 -3,6 -6,1 -6,5 

2012-03-10 06:35 -3,6 -3,7 -6 -6,5 

2012-03-10 06:45 -3,6 -3,7 -6,1 -6,6 

2012-03-10 06:55 -3,6 -3,8 -6,1 -6,5 

2012-03-10 07:05 -3,7 -3,7 -6 -6,4 

2012-03-10 07:15 -3,8 -3,9 -5,9 -6,3 

2012-03-10 07:25 -3,8 -3,9 -6 -6,4 

2012-03-10 07:35 -3,9 -3,9 -6 -6,5 

2012-03-10 07:45 -3,9 -3,9 -6 -6,4 

2012-03-10 07:55 -3,9 -4 -6,1 -6,5 

2012-03-10 08:45 -4,1 -4,3 -6,1 -6,5 

2012-03-10 08:55 -4,2 -4,2 -6,1 -6,6 

2012-03-10 09:05 -4,2 -4,2 -6,2 -6,6 

2012-03-10 09:15 -4,2 -4,3 -5,9 -6,4 

2012-03-10 09:25 -4,2 -4,3 -5,8 -6,3 

2012-03-10 09:35 -4,2 -4,3 -5,9 -6,3 

2012-03-10 09:45 -4,3 -4,4 -5,8 -6,3 

2012-03-10 09:55 -4,3 -4,4 -5,9 -6,4 

2012-03-10 10:05 -4,4 -4,5 -5,9 -6,4 

2012-03-10 10:15 -4,4 -4,5 -5,9 -6,3 

2012-03-10 10:25 -4,4 -4,5 -6 -6,4 

2012-03-10 10:35 -4,4 -4,6 -5,9 -6,5 

2012-03-10 10:45 -4,5 -4,6 -6,1 -6,4 

2012-03-10 10:55 -4,5 -4,6 -5,9 -6,4 

2012-03-10 11:05 -4,5 -4,6 -6 -6,5 

2012-03-10 11:15 -4,6 -4,7 -6 -6,5 

2012-03-10 11:25 -4,6 -4,7 -5,9 -6,4 

2012-03-10 11:35 -4,7 -4,8 -6,1 -6,4 

2012-03-10 11:55 -4,7 -4,8 -6 -6,5 

2012-03-10 12:05 -4,7 -4,8 -5,9 -6,5 

2012-03-10 12:15 -4,7 -4,8 -5,9 -6,4 

2012-03-10 12:25 -4,7 -4,8 -6 -6,5 

2012-03-10 12:35 -4,7 -4,8 -5,9 -6,4 

2012-03-10 12:45 -4,7 -4,9 -6 -6,4 

2012-03-10 12:55 -4,8 -4,9 -6,1 -6,6 

2012-03-10 13:05 -4,8 -4,9 -6,1 -6,5 

2012-03-10 13:15 -4,8 -5 -6,1 -6,5 

2012-03-10 13:25 -4,9 -4,9 -6 -6,5 

2012-03-10 13:35 -4,9 -5 -5,9 -6,4 

2012-03-10 13:45 -4,9 -5 -5,9 -6,3 

2012-03-10 13:55 -4,9 -5 -6 -6,3 

2012-03-10 14:05 -5 -5 -6 -6,5 

2012-03-10 14:15 -5 -5 -6 -6,4 

2012-03-10 14:25 -5 -5 -5,8 -6,3 

2012-03-10 14:35 -5 -5 -5,9 -6,3 

2012-03-10 14:45 -5 -5,1 -6,1 -6,5 

2012-03-10 14:55 -5 -5,1 -5,9 -6,3 

2012-03-10 15:05 -5,1 -5,1 -5,8 -6,3 

2012-03-10 15:15 -5,1 -5,1 -5,9 -6,4 

2012-03-10 15:25 -5,1 -5,1 -5,8 -6,3 

2012-03-10 15:35 -5,1 -5,2 -5,9 -6,3 

2012-03-10 15:45 -5,2 -5,2 -5,9 -6,4 

2012-03-10 15:55 -5,1 -5,2 -5,8 -6,3 
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Mätningar av hydraulisk konduktivitet 

Tabell B1-3 Avläsningar för hydraulisk konduktivitet för A100 

∆h [cm] 200,00 ∆l [cm] 11,20 A [cm
2
] 80,12

ID Datum och tid Initial vikt [g] Slutvikt [g] Volym [cm
3
] Tid [s] Total tid [s] Hydraulisk Kommentarer

konduktivitet, K [m/s]

A100 3-2-12 11:30 AM 45,32 45,32 0,00 Initial K

A100 3-2-12 5:40 PM 45,32 216,01 176,67 22200,00 22200,00 5,562E-08 ok

A100 3-3-12 10:40 AM 45,32 457,88 430,27 61200,00 83400,00 4,914E-08 ok

A100 3-4-12 9:50 AM 45,32 505,41 484,46 83400,00 166800,00 4,060E-08 ok

A100 3-5-12 9:45 AM 45,29 395,62 375,50 86100,00 252900,00 3,048E-08 ok

A100 3-6-12 8:10 AM 395,62 676,18 304,10 80700,00 333600,00 2,634E-08 ok

4,044E-08

A100 3-5-12 9:45 AM 395,62 412,13 15,81 0,00

A100 3-5-12 10:50 AM 412,13 425,77 14,11 3900,00 3900,00 2,528E-08 ok

A100 3-5-12 11:45 AM 425,77 432,15 6,66 3300,00 7200,00 1,412E-08 ok

A100 3-5-12 1:00 PM 432,15 453,35 21,85 4500,00 11700,00 3,393E-08 ok

A100 3-5-12 3:10 PM 453,35 480,69 28,98 7800,00 19500,00 2,597E-08 ok

A100 3-6-12 8:10 AM 480,69 676,18 213,17 61200,00 80700,00 2,435E-08 ok

Medel 300,57 Medel 2,473E-08

A100 3-8-12 2:30 PM 45,38 45,38 0,00 0,00 Efter Frys/Tining 1

A100 3-8-12 5:20 PM 45,38 103,04 60,02 10200,00 10200,00 4,113E-08 ok

A100 3-9-12 8:30 AM 103,04 434,74 347,42 54600,00 64800,00 4,447E-08 ok

A100 3-9-12 11:30 AM 434,74 493,97 61,77 10800,00 75600,00 3,998E-08 ok

A100 3-9-12 2:30 PM 493,97 552,49 61,06 10800,00 86400,00 3,952E-08 ok

A100 3-9-12 5:30 PM 552,49 612,09 62,14 10800,00 97200,00 4,022E-08 ok

A100 3-10-12 9:55 AM 46,62 353,08 323,52 59100,00 156300,00 3,826E-08 ok

A100 3-10-12 1:00 PM 353,08 409,80 59,35 11100,00 167400,00 3,737E-08 ok

A100 3-10-12 3:50 PM 409,80 455,40 47,96 10200,00 177600,00 3,286E-08 ok

Medel 3,923E-08

A100 3-13-12 8:55 AM 45,28 45,28 0,00 0,00 Efter Frys/Tining 2

A100 3-13-12 12:06 PM 45,28 97,37 54,83 11460,00 11460,00 3,344E-08 ok

A100 3-13-12 3:00 PM 97,37 147,65 52,71 10440,00 21900,00 3,529E-08 ok

A100 3-13-12 5:30 PM 147,65 191,84 46,19 9000,00 30900,00 3,587E-08 ok

A100 3-14-12 9:10 AM 191,84 450,21 274,62 56400,00 87300,00 3,403E-08 ok

A100 3-14-12 12:00 PM 450,21 493,11 45,26 10200,00 97500,00 3,101E-08 ok

A100 3-14-12 3:00 PM 493,11 539,53 48,96 10800,00 108300,00 3,169E-08 ok

A100 3-14-12 5:15 PM 539,53 572,40 34,60 8100,00 116400,00 2,986E-08 ok

Medel 3,303E-08

A100 3-17-12 5:00 PM 50,27 50,27 0,00 0,00 Efter Frys/Tining 3

A100 3-18-12 10:00 AM 50,27 432,12 399,55 61200,00 61200,00 4,563E-08 ok

A100 3-18-12 1:00 PM 432,12 494,59 65,01 10800,00 72000,00 4,207E-08 ok

A100 3-18-12 4:00 PM 494,59 552,18 60,13 10800,00 82800,00 3,892E-08 ok

A100 3-19-12 8:30 AM 552,18 852,63 317,60 59400,00 142200,00 3,737E-08 ok

A100 3-19-12 8:35 AM 421,52 421,52 0,00 300,00 142500,00 ok

A100 3-19-12 11:30 AM 421,52 469,91 50,93 10800,00 153000,00 3,296E-08 ok

A100 3-19-12 2:30 PM 469,91 517,10 49,73 10800,00 163800,00 3,218E-08 ok

A100 3-19-12 5:00 PM 517,10 556,30 41,20 9000,00 172800,00 3,200E-08 ok

Medel 3,731E-08

A100 3-22-12 5:00 PM 50,63 50,63 0,00 0,00 Efter Frys/Tining 4

A100 3-23-12 8:30 AM 50,63 352,46 317,90 55800,00 55800,00 3,982E-08 ok

A100 3-23-12 11:30 AM 352,46 403,55 53,63 10800,00 66600,00 3,471E-08 ok

A100 3-23-12 2:30 PM 403,55 456,65 55,64 10800,00 77400,00 3,601E-08 ok

A100 3-23-12 5:30 PM 456,65 506,64 52,53 10800,00 88200,00 3,400E-08 ok

A100 3-24-12 8:45 AM 506,64 739,65 248,80 54900,00 143100,00 3,168E-08 ok

A100 3-24-12 11:45 AM 739,65 781,96 44,85 10800,00 153900,00 2,903E-08 ok

A100 3-24-12 2:50 PM 781,96 823,12 43,79 11100,00 165000,00 2,757E-08 ok

A100 3-24-12 4:00 PM 823,12 837,00 14,44 4200,00 169200,00 2,402E-08 ok

Medel 3,210E-08

A100 4-2-12 2:35 PM 50,63 50,63 0,00 0,00 Efter Frys/Tining 8

A100 4-3-12 8:30 AM 50,63 287,40 255,44 64500,00 64500,00 2,768E-08 ok

A100 4-3-12 11:30 AM 287,40 320,85 35,99 10800,00 75300,00 2,329E-08 ok

A100 4-3-12 2:30 PM 320,85 355,89 37,58 10800,00 86100,00 2,432E-08 ok

A100 4-3-12 5:30 PM 355,89 382,02 28,67 10800,00 96900,00 1,855E-08 ok

A100 4-4-12 8:30 AM 382,02 528,09 161,58 54000,00 150900,00 2,091E-08 ok

A100 4-4-12 11:30 AM 54,30 80,00 28,24 10800,00 161700,00 1,827E-08 ok

A100 4-4-12 3:00 PM 80,00 109,11 32,19 12600,00 174300,00 1,786E-08 ok

A100 4-4-12 5:00 PM 109,11 123,86 16,21 7200,00 181500,00 1,573E-08 ok

Medel 2,083E-08

Prov A100

Avläsning med en timmes intervall

 



 BILAGA B 
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Tabell B1-4 Avläsningar för hydraulisk konduktivitet för A97 

∆h [cm] 200,00 ∆l [cm] 11,20 A [cm
2
] 80,12

ID Datum och tid Initial vikt [g] Slutvikt [g] Volym [cm
3
] Tid [s] Total tid [s] Hydraulisk Kommentarer

konduktivitet, K [m/s]

A97 2-2-12 11:30 AM 45,65 45,65 0,00 Initial K

A97 2-2-12 5:41 PM 45,65 153,98 114,32 22260,00 22260,00 3,590E-08 ok

A97 2-3-12 10:31 AM 45,58 337,29 309,22 60600,00 82860,00 3,567E-08 ok

A97 2-4-12 10:02 AM 45,58 444,49 423,66 84660,00 167520,00 3,498E-08 ok men en del läckage

A97 2-5-12 9:45 AM 45,53 335,98 315,40 85380,00 252900,00 2,582E-08 ok

A97 2-6-12 8:10 AM 335,98 620,16 307,72 80700,00 333600,00 2,665E-08 ok

Medel 3,180E-08

A97 2-5-12 9:45 AM 335,98 351,27 14,59 0,00

A97 2-5-12 10:50 AM 351,27 364,26 13,46 3900,00 3900,00 2,411E-08 ok

A97 2-5-12 11:45 AM 364,26 375,10 11,13 3300,00 7200,00 2,356E-08 ok

A97 2-5-12 1:00 PM 375,10 390,65 16,20 4500,00 11700,00 2,516E-08 ok

A97 2-5-12 3:10 PM 390,65 417,07 28,06 7800,00 19500,00 2,514E-08 ok

A97 2-6-12 8:10 AM 417,07 620,16 220,77 61200,00 80700,00 2,521E-08 ok

304,19 Medel 2,464E-08

A97 3-8-12 1:40 PM 45,62 45,62 0,00 0,00 Efter Frys/Tining 1

A97 3-8-12 5:20 PM 45,62 98,76 56,40 13200,00 13200,00 2,987E-08 ok

A97 3-9-12 8:30 AM 98,76 305,24 222,18 54600,00 67800,00 2,844E-08 ok

A97 3-9-12 11:30 AM 305,24 343,03 40,33 10800,00 78600,00 2,610E-08 ok

A97 3-9-12 2:30 PM 343,03 379,68 39,19 10800,00 89400,00 2,536E-08 ok

A97 3-9-12 5:30 PM 379,68 417,98 40,84 10800,00 100200,00 2,643E-08 ok

A97 3-10-12 9:55 AM 417,98 612,52 211,59 59100,00 159300,00 2,502E-08 ok

A97 3-10-12 1:00 PM 612,52 648,77 38,88 11100,00 170400,00 2,448E-08 ok

A97 3-10-12 3:50 PM 648,77 678,36 31,95 10200,00 180600,00 2,189E-08 ok

Medel 2,595E-08

A97 3-13-12 9:00 AM 45,53 45,53 0,00 0,00 Efter Frys/Tining 2

A97 3-13-12 12:06 PM 45,53 108,94 66,06 11160,00 11160,00 4,137E-08 ok

A97 3-13-12 3:00 PM 108,94 166,42 59,91 10440,00 21600,00 4,011E-08 ok

A97 3-13-12 5:30 PM 166,42 215,85 51,43 9000,00 30600,00 3,994E-08 ok

A97 3-14-12 9:10 AM 215,85 510,27 310,67 56400,00 87000,00 3,850E-08 ok

A97 3-14-12 12:00 PM 510,27 558,35 50,44 10200,00 97200,00 3,456E-08 ok

A97 3-14-12 3:00 PM 558,35 611,14 55,33 10800,00 108000,00 3,581E-08 ok

A97 3-14-12 5:15 PM 611,14 649,00 39,59 8100,00 116100,00 3,416E-08 ok

Medel 3,778E-08

A97 3-17-12 5:00 PM 49,53 49,53 0,00 0,00 Efter Frys/Tining 3

A97 3-18-12 10:00 AM 49,53 405,09 373,26 61200,00 61200,00 4,263E-08 ok

A97 3-18-12 1:00 PM 405,09 465,39 62,84 10800,00 72000,00 4,067E-08 ok

A97 3-18-12 4:00 PM 465,39 521,76 58,91 10800,00 82800,00 3,813E-08 ok

A97 3-19-12 8:30 AM 521,76 819,73 315,12 59400,00 142200,00 3,708E-08 ok

A97 3-19-12 11:30 AM 670,68 719,96 51,82 10800,00 153000,00 3,354E-08 ok

A97 3-19-12 2:30 PM 719,96 769,05 51,63 10800,00 163800,00 3,341E-08 ok

A97 3-19-12 5:00 PM 769,05 809,65 42,60 9000,00 172800,00 3,308E-08 ok

Medel 3,693E-08

A97 3-22-12 5:00 PM 52,36 52,36 0,00 0,00 Efter Frys/Tining 4

A97 3-23-12 8:30 AM 52,36 310,83 274,54 55800,00 55800,00 3,439E-08 ok

A97 3-23-12 11:30 AM 310,83 353,25 44,96 10800,00 66600,00 2,910E-08 ok

A97 3-23-12 2:30 PM 353,25 397,07 46,36 10800,00 77400,00 3,000E-08 ok

A97 3-23-12 5:30 PM 397,07 439,86 45,33 10800,00 88200,00 2,934E-08 ok

A97 3-24-12 8:45 AM 439,86 636,30 212,23 54900,00 143100,00 2,702E-08 ok

A97 3-24-12 11:45 AM 636,30 673,03 39,27 10800,00 153900,00 2,541E-08 ok

A97 3-24-12 2:50 PM 673,03 709,53 39,13 11100,00 165000,00 2,464E-08 ok

A97 3-24-12 4:00 PM 709,53 721,96 12,99 4200,00 169200,00 2,161E-08 ok

Medel 2,769E-08

A97 4-2-12 2:35 PM 49,55 49,55 0,00 0,00 Efter Frys/Tining 8

A97 4-3-12 8:30 AM 49,55 385,59 336,00 64500,00 64500,00 3,641E-08 ok

A97 4-3-12 11:30 AM 385,59 433,66 48,06 10800,00 75300,00 3,111E-08 ok

A97 4-3-12 2:30 PM 433,66 485,35 51,68 10800,00 86100,00 3,345E-08 ok

A97 4-3-12 5:30 PM 485,35 526,47 41,11 10800,00 96900,00 2,661E-08 ok

A97 4-4-12 8:30 AM 526,47 738,72 212,22 54000,00 150900,00 2,747E-08 ok

A97 4-4-12 11:30 AM 57,68 95,68 38,00 10800,00 161700,00 2,459E-08 ok

A97 4-4-12 3:00 PM 95,68 140,07 44,38 12600,00 174300,00 2,462E-08 ok

A97 4-4-12 5:00 PM 140,07 162,97 22,90 7200,00 181500,00 2,223E-08 ok

Medel 2,831E-08

Prov A97

Avläsning med en timmes intervall
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Tabell B1-5 Avläsningar för hydraulisk konduktivitet för A95 

∆h [cm] 200,00 ∆l [cm] 11,20 A [cm
2
] 80,12

ID Datum och tid Initial vikt [g] Slutvikt [g] Volym [cm
3
] Tid [s] Total tid [s] Hydraulisk Kommentarer

konduktivitet, K [m/s]

A95 3-2-12 11:30 AM 285,40 285,40 0,00 Initial K

A95 3-2-12 5:42 PM 285,40 420,60 141,17 22320,00 22320,00 4,421E-08 ok

A95 3-3-12 10:32 AM 285,40 626,94 358,97 60600,00 82920,00 4,140E-08 ok

A95 3-4-12 10:02 AM 626,94 1040,55 438,23 84600,00 167520,00 3,621E-08 jord i burken

A95 3-5-12 9:45 AM 286,08 621,41 360,19 85380,00 252900,00 2,949E-08 ok

A95 3-6-12 8:10 AM 621,41 924,00 326,05 80700,00 333600,00 2,824E-08 ok

A95 Avläsning med en timmes intervall Medel 3,591E-08

A95 2-5-12 9:45 AM 621,41 639,29 17,88 0,00

A95 2-5-12 10:50 AM 639,29 653,18 13,89 3900,00 3900,00 2,489E-08 ok

A95 2-5-12 11:45 AM 653,18 664,80 11,62 3300,00 7200,00 2,461E-08 ok

A95 2-5-12 1:00 PM 664,80 681,80 17,00 4500,00 11700,00 2,640E-08 ok

A95 2-5-12 3:10 PM 681,80 710,25 28,45 7800,00 19500,00 2,549E-08 ok

A95 2-6-12 8:10 AM 710,25 924,00 213,72 61200,00 80700,00 2,441E-08 ok

Medel 2,516E-08

A95 3-8-12 2:50 PM 286,68 286,68 0,00 0,00 Efter Frys/Tining 1

A95 3-8-12 5:20 PM 286,68 346,69 62,00 9000,00 9000,00 4,815E-08 ok

A95 3-9-12 8:30 AM 346,69 685,28 354,22 54600,00 63600,00 4,535E-08 ok

A95 3-9-12 11:30 AM 685,28 747,21 64,46 10800,00 74400,00 4,171E-08 ok

A95 3-9-12 2:30 PM 747,21 807,07 62,39 10800,00 85200,00 4,038E-08 ok

A95 3-9-12 5:30 PM 807,07 868,46 63,92 10800,00 96000,00 4,137E-08 ok

A95 3-10-12 9:55 AM 868,46 1169,65 318,17 59100,00 155100,00 3,763E-08 ok

A95 3-10-12 1:00 PM 1169,65 1225,52 58,49 11100,00 166200,00 3,683E-08 ok

A95 3-10-12 3:50 PM 1225,52 1270,70 47,53 10200,00 176400,00 3,257E-08 ok

Medel 4,050E-08

A95 3-13-12 9:00 AM 283,65 283,65 0,00 0,00 Efter Frys/Tining 2

A95 3-13-12 12:06 PM 283,65 344,99 63,97 11160,00 11160,00 4,007E-08 ok

A95 3-13-12 3:00 PM 344,99 402,03 59,46 10440,00 21600,00 3,981E-08 ok

A95 3-13-12 5:30 PM 402,03 450,87 50,83 9000,00 30600,00 3,947E-08 ok

A95 3-14-12 9:10 AM 450,87 742,91 308,21 56400,00 87000,00 3,820E-08 ok

A95 3-14-12 12:00 PM 742,91 792,72 52,16 10200,00 97200,00 3,574E-08 ok

A95 3-14-12 3:00 PM 792,72 847,81 57,62 10800,00 108000,00 3,729E-08 ok

A95 3-14-12 5:15 PM 847,81 886,95 40,86 8100,00 116100,00 3,526E-08 ok

Medel 3,798E-08

A95 3-17-12 5:00 PM 285,14 285,14 0,00 0,00 Efter Frys/Tining 3

A95 3-18-12 10:00 AM 285,14 682,02 396,83 61200,00 61200,00 4,532E-08 ok

A95 3-18-12 1:00 PM 682,02 748,87 66,84 10800,00 72000,00 4,326E-08 ok

A95 3-18-12 4:00 PM 748,87 809,63 60,75 10800,00 82800,00 3,932E-08 ok

A95 3-19-12 8:30 AM 809,63 1126,30 316,63 59400,00 142200,00 3,726E-08 ok

A95 3-19-12 11:30 AM 1126,30 1180,11 53,80 10800,00 153000,00 3,482E-08 ok

A95 3-19-12 2:30 PM 1180,11 1231,23 51,11 10800,00 163800,00 3,308E-08 ok

A95 3-19-12 5:30 PM 1231,23 1273,61 42,37 10800,00 174600,00 2,742E-08 ok

Medel 3,721E-08

A95 3-22-12 5:00 PM 289,91 289,91 0,00 0,00 Efter Frys/Tining 4

A95 3-23-12 8:30 AM 289,91 534,74 244,80 55800,00 55800,00 3,066E-08 ok

A95 3-23-12 11:30 AM 534,74 573,49 38,74 10800,00 66600,00 2,508E-08 ok

A95 3-23-12 2:50 PM 573,49 614,11 40,61 12000,00 78600,00 2,366E-08 ok

A95 40991,72917 614,11 653,07 38,95 9600,00 88200,00 2,836E-08 ok

A95 3-24-12 8:45 AM 653,07 836,69 183,60 54900,00 143100,00 2,337E-08 ok

A95 3-24-12 11:30 AM 836,69 870,36 33,67 9900,00 153000,00 2,377E-08 ok

A95 3-24-12 2:50 PM 870,36 904,24 33,88 12000,00 165000,00 1,973E-08 ok

A95 3-24-12 4:00 PM 904,24 915,58 11,34 4200,00 169200,00 1,887E-08 ok

Medel 2,419E-08

A95 4-2-12 2:35 PM 291,61 291,61 0,00 0,00 Efter Frys/Tining 8

A95 4-3-12 8:30 AM 291,61 510,70 219,06 64500,00 64500,00 2,374E-08 ok

A95 4-3-12 11:30 AM 510,70 542,57 31,87 10800,00 75300,00 2,062E-08 ok

A95 4-3-12 2:30 PM 542,57 577,56 34,99 10800,00 86100,00 2,264E-08 ok

A95 4-3-12 5:30 PM 577,56 605,57 28,01 10800,00 96900,00 1,813E-08 ok

A95 4-4-12 8:30 AM 605,57 755,99 150,40 54000,00 150900,00 1,947E-08 ok

A95 4-4-12 11:30 AM 755,99 784,49 28,50 10800,00 161700,00 1,844E-08 ok

A95 4-4-12 3:00 PM 784,49 817,60 33,11 12600,00 174300,00 1,836E-08 ok

A95 4-4-12 5:00 PM 817,60 833,95 16,35 7200,00 181500,00 1,587E-08 ok

Medel 1,966E-08

Prov A95

 

 



 BILAGA B 

 

B9 

Tabell B1-6 Avläsningar för hydraulisk konduktivitet för B100 

∆h [cm] 200 ∆l [cm] 11,2 A [cm
2
] 80,12

ID Datum och tid Initial vikt [g] Slutvikt [g] Volym [cm
3
] Tid [s] Total tid [s] Hydraulisk Kommentarer

konduktivitet, K [m/s]

B100 3-2-12 11:30 AM 45,54 45,54 0,00 Initial K

B100 3-2-12 5:40 PM 45,54 45,54 5,95 22200,00 22200,00 1,875E-09 Hål i burk

B100 3-3-12 10:40 AM 45,54 125,63 97,76 61200,00 83400,00 1,116E-08 ok

B100 3-4-12 9:50 AM 45,54 165,31 144,10 83400,00 166800,00 1,208E-08 Läckage

B100 3-5-12 9:45 AM 45,45 164,67 144,36 86100,00 252900,00 1,172E-08 ok

B100 3-6-12 8:10 AM 164,67 277,70 136,55 80700,00 333600,00 1,183E-08 Jord i burk

Avläsning med en timmes intervall Medel 9,733E-09

B100 2-5-12 9:45 AM 164,67 171,25 5,87 0,00

B100 2-5-12 10:50 AM 171,25 176,29 5,50 3900,00 3900,00 9,865E-09 ok

B100 2-5-12 11:45 AM 176,29 180,69 4,68 3300,00 7200,00 9,922E-09 ok

B100 2-5-12 1:00 PM 180,69 186,85 6,80 4500,00 11700,00 1,057E-08 ok

B100 2-5-12 3:10 PM 186,85 197,39 12,18 7800,00 19500,00 1,091E-08 ok

B100 2-6-12 8:10 AM 197,39 277,70 97,98 61200,00 80700,00 1,119E-08 ok

B100 Medel 133,02 Medel 1,049E-08

B100 3-8-12 1:50 PM 45,43 45,43 0,00 0,00 Efter Frys/Tining 1

B100 3-8-12 5:25 PM 45,43 61,61 19,35 12900,00 12900,00 1,048E-08 ok

B100 3-9-12 8:30 AM 61,61 170,00 123,99 54300,00 67200,00 1,596E-08 Läckage i botten

B100 3-9-12 11:30 AM 170,00 185,04 17,58 10800,00 78000,00 1,137E-08 Läckage i botten

B100 3-9-12 2:30 PM 185,04 205,33 22,83 10800,00 88800,00 1,477E-08 Läckage i botten

B100 3-9-12 5:30 PM 205,33 226,09 23,30 10800,00 99600,00 1,508E-08 Läckage i botten

B100 3-10-12 9:55 AM 226,09 340,00 130,95 59100,00 158700,00 1,549E-08 Läckage i botten

B100 3-10-12 1:00 PM 340,00 362,54 25,17 11100,00 169800,00 1,585E-08 ok

B100 3-10-12 3:50 PM 362,54 381,15 20,97 10200,00 180000,00 1,437E-08 ok

Medel 1,417E-08

B100 3-13-12 8:55 AM 45,44 45,44 0,00 0,00 Efter Frys/Tining 2

B100 3-13-12 12:06 PM 45,44 86,53 43,83 11460,00 11460,00 2,673E-08 ok

B100 3-13-12 3:00 PM 86,53 131,45 47,35 10440,00 21900,00 3,170E-08 ok

B100 3-13-12 5:30 PM 131,45 170,78 41,33 9000,00 30900,00 3,210E-08 ok

B100 3-14-12 9:10 AM 170,78 419,98 265,45 56400,00 87300,00 3,290E-08 ok

B100 3-14-12 12:00 PM 419,98 463,83 46,21 10200,00 97500,00 3,167E-08 ok

B100 3-14-12 3:00 PM 463,83 512,67 51,38 10800,00 108300,00 3,325E-08 Lite läckage

B100 3-14-12 5:25 PM 512,67 550,62 39,86 8700,00 117000,00 3,202E-08 Lite läckage

Medel 3,148E-08

B100 3-17-12 4:20 PM 49,40 49,40 0,00 0,00 Efter Frys/Tining 3

B100 3-18-12 10:00 AM 49,40 375,92 326,56 63600,00 63600,00 3,589E-08 ok

B100 3-18-12 1:00 PM 375,92 434,08 58,17 10800,00 74400,00 3,765E-08 ok

B100 3-18-12 4:00 PM 434,08 488,67 54,60 10800,00 85200,00 3,533E-08 ok

B100 3-19-12 8:35 AM 488,67 782,12 293,49 59700,00 144900,00 3,436E-08 ok

B100 3-19-12 11:30 AM 782,12 832,19 50,08 10500,00 155400,00 3,333E-08 ok

B100 3-19-12 2:30 PM 832,19 880,07 47,89 10800,00 166200,00 3,099E-08 ok

B100 3-19-12 5:00 PM 880,07 919,60 39,54 9000,00 175200,00 3,070E-08 ok

Medel 3,404E-08

B100 3-22-12 5:25 PM 53,61 53,61 0,00 0,00 Efter Frys/Tining 4

B100 3-23-12 8:30 AM 53,61 344,72 291,15 54300,00 54300,00 3,748E-08 Luftbubblor

B100 3-23-12 11:30 AM 344,72 397,03 52,32 10800,00 65100,00 3,386E-08 ok

B100 3-23-12 2:30 PM 397,03 451,05 54,03 10800,00 75900,00 3,497E-08 ok

B100 3-23-12 5:30 PM 451,05 502,71 51,67 10800,00 86700,00 3,344E-08 ok

B100 3-24-12 8:45 AM 502,71 749,81 247,13 54900,00 141600,00 3,146E-08 ok

B100 3-24-12 11:45 AM 749,81 796,36 46,56 10800,00 152400,00 3,013E-08 ok

B100 3-24-12 2:50 PM 796,36 842,57 46,22 11100,00 163500,00 2,910E-08 ok

B100 3-24-12 4:00 PM 842,57 858,55 15,98 4200,00 167700,00 2,660E-08 ok

Medel 3,213E-08

B100 4-2-12 2:00 PM 49,71 49,71 0,00 0,00 Efter Frys/Tining 8

B100 4-3-12 8:30 AM 49,71 362,19 312,52 66600,00 66600,00 3,280E-08 ok

B100 4-3-12 11:30 AM 362,19 410,25 48,07 10800,00 77400,00 3,111E-08 ok

B100 4-3-12 2:30 PM 410,25 463,17 52,93 10800,00 88200,00 3,425E-08 ok

B100 4-3-12 5:30 PM 463,17 505,87 42,71 10800,00 99000,00 2,764E-08 ok

B100 4-4-12 8:30 AM 505,87 739,73 233,89 54000,00 152999,99 3,027E-08 ok

B100 4-4-12 11:30 AM 55,00 98,59 43,60 10800,00 163800,00 2,821E-08 ok

B100 4-4-12 3:00 PM 98,59 148,90 50,32 12600,00 176400,00 2,791E-08 ok

B100 4-4-12 5:00 PM 148,90 174,95 26,05 7200,00 183600,00 2,529E-08 ok

Medel 2,969E-08

Prov B100

 



Hydraulisk konduktivitet i en morän  

 

B10 

Tabell B1-7 Avläsningar för hydraulisk konduktivitet för B97 

∆h [cm] 200 ∆l [cm] 11,2 A [cm
2
] 80,12

ID Datum och tid Initial vikt [g] Slutvikt [g] Volym [cm
3
] Tid [s] Total tid [s] Hydraulisk Kommentarer

konduktivitet, K [m/s]

B97 3-2-12 11:30 AM 256,12 256,12 0,00 Initial K

B97 3-2-12 5:50 PM 256,12 355,88 105,88 22800,00 22800,00 3,246E-08 ok

B97 3-3-12 10:40 AM 256,12 478,23 239,55 60600,00 83400,00 2,763E-08 Lite läckage

B97 3-4-12 10:02 AM 256,12 581,31 349,67 84120,00 167520,00 2,905E-08 ok

B97 3-5-12 9:45 AM 581,31 877,79 321,35 85380,00 252900,00 2,631E-08 ok

B97 3-6-12 8:10 AM 877,79 1172,71 318,38 80700,00 333600,00 2,758E-08 ok

Avläsning med en timmes intervall Medel 2,861E-08

B97 2-5-12 9:45 AM 877,79 894,58 16,79 0,00

B97 2-5-12 10:50 AM 894,58 907,85 13,27 3900,00 3900,00 2,378E-08 ok

B97 2-5-12 11:45 AM 907,85 919,11 11,26 3300,00 7200,00 2,385E-08 ok

B97 2-5-12 1:00 PM 919,11 935,10 15,99 4500,00 11700,00 2,483E-08 ok

B97 2-5-12 3:10 PM 935,10 962,51 27,41 7800,00 19500,00 2,456E-08 ok

B97 2-6-12 8:10 AM 962,51 1172,71 210,17 61200,00 80700,00 2,400E-08 ok

Medel 294,88 Medel 2,420E-08

B97 3-8-12 2:20 PM 256,79 256,79 0,00 0,00 Efter Frys/Tining 1

B97 3-8-12 5:25 PM 256,79 315,46 61,29 11100,00 11100,00 3,859E-08 ok

B97 3-9-12 8:30 AM 315,46 583,69 283,78 54300,00 65400,00 3,653E-08 ok

B97 3-9-12 11:30 AM 583,69 632,46 51,30 10800,00 76200,00 3,320E-08 ok

B97 3-9-12 2:30 PM 632,46 680,72 50,79 10800,00 87000,00 3,287E-08 ok

B97 3-9-12 5:30 PM 680,72 730,25 52,06 10800,00 97800,00 3,369E-08 ok

B97 3-10-12 9:55 AM 730,25 988,92 275,66 59100,00 156900,00 3,260E-08 ok

B97 3-10-12 1:00 PM 988,92 1038,43 52,13 11100,00 168000,00 3,282E-08 ok

B97 3-10-12 3:50 PM 1038,43 1079,05 42,97 10200,00 178200,00 2,944E-08 ok

Medel 3,372E-08

B97 3-13-12 8:30 AM 254,63 254,63 0,00 0,00 Efter Frys/Tining 2

B97 3-13-12 12:06 PM 254,63 320,73 69,27 12960,00 12960,00 3,736E-08 ok

B97 3-13-12 3:00 PM 320,73 374,66 56,35 10440,00 23400,00 3,773E-08 ok

B97 3-13-12 5:30 PM 374,66 420,10 47,43 9000,00 32400,00 3,683E-08 ok

B97 3-14-12 9:10 AM 420,10 686,33 282,41 56400,00 88800,00 3,500E-08 ok

B97 3-14-12 12:00 PM 686,33 730,62 46,64 10200,00 99000,00 3,196E-08 ok

B97 3-14-12 3:00 PM 730,62 779,61 51,52 10800,00 109800,00 3,334E-08 ok

B97 3-14-12 5:25 PM 779,61 817,46 39,75 8700,00 118500,00 3,193E-08 ok

Medel 3,488E-08

B97 3-17-12 4:20 PM 254,71 254,71 0,00 0,00 Efter Frys/Tining 3

B97 3-18-12 10:00 AM 254,71 552,81 298,06 63600,00 63600,00 3,276E-08 ok

B97 3-18-12 1:00 PM 552,81 601,57 48,75 10800,00 74400,00 3,155E-08 ok

B97 3-18-12 4:00 PM 601,57 646,32 44,74 10800,00 85200,00 2,896E-08 ok

B97 3-19-12 8:35 AM 646,32 883,24 236,89 59700,00 144900,00 2,773E-08 ok

B97 3-19-12 11:30 AM 883,24 923,29 40,04 10500,00 155400,00 2,666E-08 ok

B97 3-19-12 2:30 PM 923,29 961,83 38,53 10800,00 166200,00 2,494E-08 ok

B97 3-19-12 5:00 PM 961,83 994,23 32,40 9000,00 175200,00 2,516E-08 ok

Medel 2,825E-08

B97 3-22-12 5:25 PM 255,68 255,68 0,00 0,00 Efter Frys/Tining 4

B97 3-23-12 8:30 AM 255,68 526,62 270,90 54300,00 54300,00 3,487E-08 ok

B97 3-23-12 11:30 AM 526,62 571,52 44,89 10800,00 65100,00 2,906E-08 ok

B97 3-23-12 2:30 PM 571,52 619,58 48,05 10800,00 75900,00 3,110E-08 ok

B97 3-23-12 5:30 PM 619,58 663,37 43,78 10800,00 86700,00 2,834E-08 ok

B97 3-24-12 8:45 AM 663,37 873,77 210,37 54900,00 141600,00 2,678E-08 ok

B97 3-24-12 11:45 AM 873,77 912,49 38,71 10800,00 152400,00 2,506E-08 ok

B97 3-24-12 2:50 PM 912,49 951,43 38,93 11100,00 163500,00 2,452E-08 ok

B97 3-24-12 4:00 PM 951,43 964,57 13,14 4200,00 167700,00 2,186E-08 ok

Medel 2,770E-08

B97 4-2-12 2:00 PM 259,77 259,77 0,00 0,00 Efter Frys/Tining 8

B97 4-3-12 8:30 AM 259,77 635,24 375,42 66600,00 66600,00 3,940E-08 ok

B97 4-3-12 11:30 AM 635,24 686,90 51,65 10800,00 77400,00 3,343E-08 ok

B97 4-3-12 2:30 PM 686,90 743,68 56,77 10800,00 88200,00 3,674E-08 ok

B97 4-3-12 5:30 PM 743,68 780,08 36,40 10800,00 99000,00 2,355E-08 ok

B97 4-4-12 8:30 AM 780,08 1018,87 238,76 54000,00 152999,99 3,090E-08 ok

B97 4-4-12 11:30 AM 1018,87 1061,03 42,15 10800,00 163800,00 2,728E-08 ok

B97 4-4-12 3:00 PM 1061,03 1108,34 47,30 12600,00 176400,00 2,624E-08 ok

B97 4-4-12 5:00 PM 1108,34 1132,86 24,52 7200,00 183600,00 2,380E-08 ok

Medel 3,017E-08

Prov B97

 

 



 BILAGA B 

 

B11 

Tabell B1-8 Avläsningar för hydraulisk konduktivitet för B95 

∆h [cm] 200 ∆l [cm] 11,2 A [cm
2
] 80,12

ID Datum och tid Initial vikt [g] Slutvikt [g] Volym [cm
3
] Tid [s] Total tid [s] Hydraulisk Kommentarer

konduktivitet, K [m/s]

B95 3-2-12 11:30 AM 285,49 285,49 0,00 Initial K

B95 3-2-12 6:05 PM 285,49 497,99 218,88 23700,00 23700,00 6,455E-08 ok

B95 3-3-12 10:42 AM 285,40 754,43 486,21 59820,00 83520,00 5,681E-08 ok

B95 3-4-12 10:03 AM 754,43 1401,66 671,65 84060,00 167580,00 5,585E-08 Lite läckage

B95 3-5-12 9:45 AM 285,87 744,16 483,12 85320,00 252900,00 3,958E-08 ok

B95 3-6-12 8:10 AM 744,16 1228,60 507,88 80700,00 333600,00 4,399E-08 ok

B95 Avläsning med en timmes intervall Medel 5,216E-08

B95 2-5-12 9:45 AM 744,16 770,89 26,73 0,00

B95 2-5-12 10:50 AM 770,89 792,10 21,21 3900,00 3900,00 3,801E-08 ok

B95 2-5-12 11:45 AM 792,10 810,05 17,95 3300,00 7200,00 3,801E-08 ok

B95 2-5-12 1:00 PM 810,05 835,89 25,84 4500,00 11700,00 4,013E-08 ok

B95 2-5-12 3:10 PM 835,89 879,70 43,80 7800,00 19500,00 3,925E-08 ok

B95 2-6-12 8:10 AM 879,70 1228,60 348,85 61200,00 80700,00 3,984E-08 ok

B95 Medel 484,38 Medel 3,905E-08

B95 3-8-12 2:05 PM 285,61 285,61 0,00 0,00 Efter Frys/Tining 1

B95 3-8-12 5:25 PM 285,61 350 67,27 12000,00 12000,00 3,919E-08 ok

B95 3-9-12 8:30 AM 350,00 653,49 319,03 54300,00 66300,00 4,107E-08 ok

B95 3-9-12 11:30 AM 653,49 707,87 56,91 10800,00 77100,00 3,683E-08 ok

B95 3-9-12 2:30 PM 707,87 760,77 55,43 10800,00 87900,00 3,587E-08 ok

B95 3-9-12 5:30 PM 760,77 815,91 57,67 10800,00 98700,00 3,732E-08 ok

B95 3-10-12 9:55 AM 815,91 1102,77 303,84 59100,00 157800,00 3,594E-08 ok

B95 3-10-12 1:00 PM 1102,77 1157,16 57,01 11100,00 168900,00 3,590E-08 ok

B95 3-10-12 3:50 PM 1157,16 1203,13 48,32 10200,00 179100,00 3,311E-08 ok

B95 Medel 3,690E-08

B95 3-13-12 8:30 AM 282,10 282,10 0,00 0,00 Efter Frys/Tining 2

B95 3-13-12 12:10 PM 282,10 412,40 133,54 13200,00 13200,00 7,071E-08 ok

B95 3-13-12 3:00 PM 412,40 510,11 100,05 10200,00 23400,00 6,856E-08 ok

B95 3-13-12 5:30 PM 510,11 591,19 83,06 9000,00 32400,00 6,451E-08 ok

B95 3-14-12 9:10 AM 591,19 1051,76 476,72 56400,00 88800,00 5,908E-08 ok

B95 3-14-12 12:00 PM 1051,76 1127,19 77,77 10200,00 99000,00 5,330E-08 ok

B95 3-14-12 3:00 PM 1127,19 1209,01 84,34 10800,00 109800,00 5,459E-08 ok

B95 3-14-12 5:25 PM 1209,01 1272,70 65,59 8700,00 118500,00 5,269E-08 ok

B95 Medel 6,049E-08

B95 3-17-12 4:20 PM 286,20 286,20 0,00 0,00 Efter Frys/Tining 3

B95 3-18-12 10:00 AM 286,20 660,87 374,62 63600,00 63600,00 4,117E-08 ok

B95 3-18-12 1:00 PM 660,87 719,02 58,14 10800,00 74400,00 3,763E-08 ok

B95 3-18-12 4:00 PM 719,02 771,72 52,69 10800,00 85200,00 3,410E-08 ok

B95 3-19-12 8:35 AM 771,72 1086,97 315,21 59700,00 144900,00 3,690E-08 ok

B95 3-19-12 11:30 AM 1086,97 1140,24 53,26 10500,00 155400,00 3,546E-08 ok

B95 3-19-12 2:30 PM 1140,24 1191,28 51,03 10800,00 166200,00 3,303E-08 ok

B95 3-19-12 5:00 PM 1191,28 1233,38 42,09 9000,00 175200,00 3,269E-08 ok

B95 Medel 3,585E-08

B95 3-22-12 5:25 PM 283,05 283,05 0,00 0,00 Efter Frys/Tining 4

B95 3-23-12 8:30 AM 283,05 2284,53 2001,22 54300,00 54300,00 2,576E-07 Trolig rörströmning

B95 3-23-12 8:45 AM 297,14 297,14 0,00 900,00 55200,00 Något fel!

B95 3-23-12 11:30 AM 297,14 679,11 381,92 9900,00 65100,00 2,696E-07

B95 3-23-12 2:30 PM 679,11 1079,08 399,92 10800,00 75900,00 2,588E-07

B95 3-23-12 5:30 PM 1079,08 1455,51 376,38 10800,00 86700,00 2,436E-07

B95 3-23-12 5:35 PM 290,92 290,92 0,00 300,00 87000,00

B95 3-24-12 8:45 AM 290,92 1922,98 1631,85 54600,00 141600,00 2,089E-07

B95 3-24-12 8:50 AM 292,59 292,59 0,00 300,00 141900,00

B95 3-24-12 11:50 AM 292,59 552,73 260,11 10800,00 152700,00 1,683E-07

B95 3-24-12 2:50 PM 552,73 816,85 264,09 10800,00 163500,00 1,709E-07

B95 3-24-12 4:00 PM 816,85 905,00 88,14 4200,00 167700,00 1,467E-07

Medel 2,156E-07

B95 4-2-12 2:00 PM 284,23 284,23 0,00 0,00 Efter Frys/Tining 8

B95 4-3-12 8:30 AM 284,23 778,59 494,30 66600,00 66600,00 5,188E-08 ok

B95 4-3-12 11:30 AM 778,59 838,21 59,61 10800,00 77400,00 3,858E-08 ok

B95 4-3-12 2:30 PM 838,21 903,35 65,13 10800,00 88200,00 4,215E-08 ok

B95 4-3-12 5:30 PM 903,35 954,50 51,14 10800,00 99000,00 3,310E-08 ok

B95 4-4-12 8:30 AM 954,50 1219,70 265,17 54000,00 152999,99 3,432E-08 ok

B95 4-4-12 11:30 AM 1219,70 1266,28 46,57 10800,00 163800,00 3,014E-08 ok

B95 4-4-12 3:00 PM 1266,28 1322,35 56,06 12600,00 176400,00 3,110E-08 ok

B95 4-4-12 5:00 PM 1322,35 1352,69 30,34 7200,00 183600,00 2,945E-08 ok

Medel 3,634E-08

Prov B95

 


