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Förord 

Det sägs att det enklaste sättet att bli bäst på ett ämne är att välja att mycket litet ämne. Nu vill 

jag varken påstå att jag är den främsta inom tjälforskning eller att tjälforskning är ett litet ämne. 

Men däremot är det få som studerar ämnet och det finns fortfarande viktiga pusselbitar som 

väntar på att läggas. Detta gör att alla bidrag till kunskapen om ämnet, stora som små, är viktiga 

steg. Jag är därför väldigt glad att fått vara med och lämna mitt bidrag till utvecklingen av vår 

kunskap om detta ämne. 

Även om det är mitt namn som står på framsidan av detta examensarbete och mitt namn som 

kommer att stå på det examensbevis som nu är brännande nära, så är varken ett examensarbete 

eller en fem år lång civilingenjörsutbildning någonting som man klarar utan hjälpen av andra. 

Jag vill därför tacka alla som bidragit till att göra denna rapport möjlig och som förgyllt min tid 

på Luleå Tekniska Universitet. 

Ett extra stort tack riktar jag min handledare på LTU, Dr. Tommy Edeskär, som bidragit med 

ovärderlig guidning i arbetet med denna rapport och dessutom utfört all den kodning som an-

vänts till viktiga delar av analysen. Även till min handledare på Trafikverket, Johan Ullberg, 

riktar jag ett stort tack då detta arbete utan honom inte alls varit möjligt. Även Amin Zeinali på 

LTU och Niklas Thun på BPL Norr AB ska ha stora tack för sina bidrag till detta arbete. Jag 

vill även tacka mina klasskamrater, vänner och lärare för fem oförglömliga år. Slutligen vill jag 

även rikta ett stort tack till min familj och inte minst min flickvän Anna för allt stöd och all 

kärlek jag fått. 

 

 

Hampus Elmehög 

Sundsvall, december 2018 
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Sammanfattning 

Detta examensarbete har haft som mål att undersöka tjällyftningen hos en väg i en fältstudie 

och utvärdera reliabliteten hos två olika modeller för skattning av tjällyftning. Modellerna som 

har studerats är Trafikverkets nuvarande, vilken är implementerad i deras vägdimensionerings-

verktyg PMS Objekt, samt segregation potential theory. Den studerade vägsträckan är belägen 

i Kiruna. I vägen har borrkärneprover tagits och vägens obundna lager, inklusive terassmaterial, 

har blivit analyserade i laboratorium. Dessa tester inkluderar både geoteknisk klassificering och 

endimensionella frysförsök på terassmaterialet. 

Materialets tjälfarlighet har klassificerats enligt både Trafikverkets eget och det amerikanska 

USACEs system. Alla prover, inklusive terrassmaterialet, består huvudsakligen av grus och 

sand. Enligt båda de använda klassificeringssystemen bedöms alla prover som icke tjälfarliga. 

Nivåmätningar utförda på vägen visar dock att tjällyftning ändå förekommer i vägen. 

Denna tjällyftning har inte kunnat modelleras framgångsrikt i PMS Objekt, där ingen tjällyft-

ning alls fås trots att en dimensionerande vinter tillämpas i analysen. Däremot har en god över-

ensstämmelse mellan bakåträknad och empiriskt beräknad tjälfarlighetsklassificering med SP0-

värde enligt segregation potential theory kunnat ses. Även när detta beräknas utifrån utförda 

frysförsök fås en relativt god överensstämmelse. 

Studiens främsta fynd är att den visar på att även material som bedöms som ej tjällyftande enligt 

de två systemen för tjälfarlighetsklassificering faktiskt orsakar tjällyftning och att detta omfattar 

både terrass- och överbyggnadsmaterial. 

Studien visar att detta tjällyft främst beror på primärt lyft, varför klassificeringarna stämmer 

ganska väl om endast det sekundära lyftet avses. Studien har även visat på att Trafikverkets 

nuvarande modell är otillräcklig när det kommer till att modellera tjällyftning för grovkorniga 

jordar. Slutligen har studien även visat på möjligheten att bedöma jords tjälfarlighet med hjälp 

av segregation potential theory, även om också denna metod endast kan användas för att mo-

dellera sekundärt lyft. 
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Abstract 

The aim of the master thesis has been to examine the frost heaving of a road in a field study and 

to evaluate the reliability of two different models for estimation of frost heaving. The studied 

models are the current one of the Swedish Transport Administration, which is implemented in 

their road design tool PMS Objekt, and the segregation potential theory. The studied road sec-

tion is located in Kiruna, in the northern part of Sweden. The road has been cored and the 

unbound layers of it, including the subgrade, have been analyzed in laboratory. These analyses 

include both geotechnical characterization and one-dimensional frost heave tests of the sub-

grade material. 

The frost susceptibility of the collected material has been classified according to both the Swe-

dish Transport Administrations system and the American USACE’s system. All samples, in-

cluding the subgrade, consist mainly of gravel and sand. According to both the used classifica-

tion systems all samples are classified as not frost susceptible. However, the elevation meas-

urements of the road show that frost heaving occurs in it despite this. 

This heaving has not been possible to model successfully in the program PMS Objekt. In it the 

frost heave prediction yields no heave at all, despite applying a design winter (worst case) in 

the analysis. A good conformity has however been observed between back-calculated and em-

pirically evaluated frost susceptibility using segregation potential theory. A quite good con-

formity has also been observed when the same thing is evaluated from the preformed freeze 

tests. 

The most important finding of the study is that even material that is categorized as non-frost 

susceptible according to the two studied systems actually does heave. This finding includes 

both subgrade aswell as the unbound material in the superstructure. It has been found that the 

total frost heave observed in this study originates mainly from primary heaving, meaning the 

studied systems are quite correct in their frost susceptibility classification if only secondary 

heaving is intended. The study has also shown that the current model applied in PMS Objekt is 

poor in predicting the amount of heaving in coarse subgrades. Finally, the study has also shown 

the possibility to evaluate a soils frost susceptibility using segregation potential theory, although 

this model aswell is only applicable to secondary heave.
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

En viktig faktor vid vägdimensionering i Sverige och andra länder med ett kallt klimat är tjäl-

lyftning. Detta är ett fenomen som innebär att is bildas i jorden, vilket lyfter ovanliggande jord 

uppåt och kan orsaka skador på vägar och andra konstruktioner. 

Flera metoder för klassificering av jordens tjälfarlighet finns (Chamberlain, 1981), varav nuva-

rande modell som används av Trafikverket gör detta enbart utifrån vilken jordart jorden klassi-

ficeras som (Trafikverket, 2011a). Det finns dock få studier som följer upp de faktiska tjällyft-

ningarna i den färdiga konstruktionen, vilket gör att vi har bristande kunskap om hur korrekt 

dessa metoder faktiskt beskriver de verkliga förhållandena. En del av anledningen till att så få 

fältstudier av detta finns är att det ofta kan vara svårt att hitta en referenspunkt som inte påverkas 

av tjälrörelser. Finns ingen sådan punkt kan endast relativa mätningar av tjällyftningshöjder 

utföras. 

I samband med stadsflytten i Kiruna har Trafikverket genomfört mätningar på den del av väg 

E10 som ligger närmast gruvan. Detta för att säkerställa att deformationer från den pågående 

gruvdriften inte gör vägen osäker att använda. Dessa mätningar har använt mätplintar med 

kända höjder som sina nollpunkter och har därigenom kunnat ge en absoluthöjd för vägens nivå. 

Detta ger en unik möjlighet att även använda mätdatat för att följa upp tjällyftningen i fält med 

dess skattade värde i dimensioneringsskedet. Då även provtagning av vägen har utförts kan 

relevanta materialparametrar utvärderas i labb för användning i dimensioneringsmodeller. 

1.2 Syfte och mål 

Syftet med detta examensarbete har varit att undersöka reliabiliteten hos olika metoder för tjäl-

farlighetsklassificering och beräkning av tjällyftning, med tyngdpunkten på segregation pot-

ential theory. 

För att göra detta har arbetet haft som mål att undersöka följande områden: 

 Utvärdera relevanta geotekniska parametrar för att bedöma tjällyftning. 

 Teoretisk beräkna tjällyftningen i materialet med hjälp av Trafikverkets nuvarande mo-

dell i PMS Objekt och segregation potential theory och jämföra dessa med uppmätta 

värden. 

 Utföra tjälfarlighetsklassificeringar av materialet enligt vanliga system. 
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1.3 Frågeställningar 

 Kan studerade metoder på ett bra sätt beräkna tjällyftningen i detta fall? Vilka är skill-

naderna mellan modellernas resultat? 

 Kan empiriska samband för tjälfarligheten hos jord användas för att skatta tjällyftningen 

i detta fall på ett framgångsrikt sätt? 

 Är de undersökta tjälfarlighetsklassificeringarna lämpliga metoder för att bedöma tjäl-

farlighet i detta fall? 

1.4 Avgränsningar 

 Arbetet kommer endast att använda segregation potential theory och PMS Objekt för 

att skatta tjällyftningen teoretiskt. 

 Tjällyftningen kommer endast skattas i de punkter där provtaget material för vägens 

terrassmaterial finns inkluderat. 

 Tjällyftningen kommer endast att analyseras för den sträcka och de säsonger som lyft-

data finns uppmätt. 

 Tjälfarlighetsklassificering kommer endast utföras enligt Trafikverkets system, det 

amerikanska från U.S. Army Corps of Engineers (USACE) samt genom tillämpning 

av segregation potential theory. 

1.5 Rapportstruktur 

Rapporten inleds med ett teoriavsnitt där begreppet tjäle gås igenom tillsammans med de para-

metrar som inverkar på den och metoder för beräkning av både tjäldjup och tjällyft. Denna del 

är relativt grundlig och syftar till att ge även läsare med begränsad kunskap om ämnet en bas 

att stå på. Den insatte läsaren kommer därför sannolikt finna delar av detta avsnitt som repetit-

ion. Även i den följande metoddelen har ambitionen varit att förklara utförandet grundligt för 

att ge en transparens i hur arbetet i studien har utförts. 

I resultatdelen har ambitionen istället varit att ge en lättöverskådlig bild, varför resultaten till 

stor del presenteras i figurer och tabeller. Mer ingående resultat finns istället redovisade i rap-

portens bilagor. 

Avslutningsvis utförs analys och diskussion utifrån resultatet, varefter de slutsatser som dragits 

av arbetet presenteras.
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2 Teori 

2.1 Allmänt om tjäle 

Tjälning är ett begrepp som innebär att vatten i jorden fryser till is, vilket således kräver att 

temperaturen i jorden är under 0ºC. Tjälning förekommer över stora delar av jordklotet, där-

ibland hela Sverige och stora delar av Europa. (Andersland & Ladanyi, 2004). 

Tjäle kan studeras ur flera perspektiv; exempelvis tjälens penetrationsdjup, tjällyftning och 

olika typer av tjälskador. 

Tjälens penetrationsdjup innebär helt enkelt hur djupt ner i marken som denna frusna zon når. 

Detta är intressant bland annat ur perspektivet att vi ofta i konstruktionssammanhang vill bygga 

på tjälfritt djup, men begreppet används också i andra sammanhang. Detta djup varierar givetvis 

och når sitt största djup i slutet av vintern. I norra Sverige kan tjäldjupet då vara över 2 m medan 

djupet såklart är lägre längre söderut där man har ett varmare klimat (Avén, 1984). Metoder för 

beräkning av tjäldjup beskrivs närmare i avsnitt 2.6. 

När tjälen tränger ner i jorden uppträder det fenomen som kallas tjällyftning. Detta beror på två 

processer som benämns som primärt och sekundärt tjällyft (Miller, 1978). Det primära tjällyftet 

beror på att vatten som finns tillgängligt in-situ i jordens porer fryser, vilket får jordens volym 

att öka, då fruset vatten har en ca 9% större volym än flytande vatten. Det sekundära lyftet beror 

på att vatten transporteras till den frysta zonen och där bildar horisontella islinser i jorden. Lin-

serna består av ren is och kan vara flera centimeter tjocka. Dessa lyfter upp ovanvarande jord 

och orsakar därigenom det sekundära tjällyftet (Andersland & Ladanyi, 2004). Tjällyftningens 

mekanismer och metoder för att beräkning av det beskrivs mer i detalj i avsnitt 2.7. 

2.1.1 Tjälskador 

Några vanliga typer av tjälskador är bärighetsförlust i samband med tjällossning, ojämna tjäl-

lyft, tjälinducerade sättningar och uppfrysning. 

Tjällossningen är den tid på året då marken åter tinar och tjälen går ur marken. Detta är ofta en 

problematisk årstid ur ett väghållarperspektiv och är en tid på året då vägskador ofta uppstår 

(Berglund, 2009). Det största problemet vid tjällossningen är att jorden blir övermättad av vat-

ten när den frysta jorden tinar. Detta beror på att jorden till största delen tinar uppifrån och ner, 

vilket innebär att det fortfarande finns ett impermeabelt lager av is under den tinade jorden 

(vilket illustreras i Figur 1) (Andersland & Ladanyi, 2004). Detta genererar höga porvatten-

tryck, vilket i sin tur sänker jordens hållfasthet och vägens bärförmåga (Knutsson, 1983). Med 
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anledning av detta kan den tillåtna fordonsvikten på vissa vägar behöva sänkas, för att undvika 

skador till följd av den lägre bärförmågan. (Andersland & Ladanyi, 2004). 

Då vattnet i jorden är det som orsakar problemen associerade både till tjällyftning och tjälloss-

ning är dessa två fenomen tätt kopplade till varandra. Hur problematisk tjällossningen blir beror 

dock även till stor del på vårtemperaturerna, där en varm vår får mer vatten att frigöras samtidigt 

och orsakar större problem (Berglund, 2009).  

 

Figur 1. Tjäldjupets variation i jorden under en säsong (Andersland & Ladanyi, 2004). 

Ojämna tjällyft kan orsaka olika typer av problem. Ett i vägsammanhang vanligt problem är 

tjälsprickor, vilket kan kännas igen som långa längsgående sprickor i vägen (exempel på vilket 

visas i Figur 2 nedan). Detta beror på att vägbanan fryser ojämnt i tvärled till följd av att väg-

sidorna isoleras något av snön som plogats till sidan av den. Tjällyftningen blir då ojämn över 

vägbanan genom att vägsidorna isoleras av snön och uppvisar mindre tjällyft än vägens mitt. 

Detta får vägens mitt att bukta upp, vilket inducerar dragspänningar i asfaltens överyta. Asfalten 

kan till följd av detta spricka i formen av typiska tjälsprickor. (Wågberg, 2003). 

Motsvarande typ av problem som orsakas av tjälsprickor i vägar kan även ses i exempelvis 

grundläggningssammanhang, där delar av konstruktionen kan vara mer isolerande än andra och 

därigenom uppleva mindre tjällyft än andra delar. Detta kan orsaka sprickor även i dessa typer 

av konstruktioner, men kan även få dem att bli snedbelastade och inte ta laster som det är tänkt. 
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Figur 2. Exempel på karaktäristisk tjälspricka (ROADEX, 2018) 

Tjäle kan också vara orsaken till att ojämnheter uppkommer genom att inducera sättningar i 

jorden. Detta sker genom att partiklarna i jorden på grund av tjälrörelser förflyttas till andra 

lägen i jorden. Finare partiklar letar sig då in emellan grövre partiklar i jorden, vilket får jorden 

att packas tätare och minska i volym, med sättningar som följd (Andersland & Ladanyi, 2004). 

Denna process sker främst för jordar som för första gången utsätts för tjäle, exempelvis vid 

nyproduktion av vägar. Effekten av tjälinducerade sättningar minskar därefter hastigt och är 

ofta redan efter någon säsong i stort sett försumbar (Andersland & Ladanyi, 2004). Dessa sätt-

ningar kan visa sig som lokala skador i vägar och kan precis som ojämna tjällyft också orsaka 

skador i samband med exempelvis grundläggning. 

Uppfrysning innebär att större objekt i jorden lyfts upp av tjälen och kan efter några säsonger 

visa sig som en lokal bula på mark eller i vägar. Både naturliga objekt som stenblock och 

byggda objekt som exempelvis ledningar och trummor kan på detta sätt lyftas av tjäle (Gandahl, 

1987). Uppfrysningen orsakas av att de större objekten i större utsträckning än mindre jordpar-

tiklar hålls kvar av den frysta jorden närmare jordytan. Detta får ett hålrum att bildas under de 

större objekten när marken tinar, vilket återfylls med finare jordpartiklar och tvingar det större 

objektet något längre upp än tidigare säsong (Gandahl, 1987). 

Ojämna tjällyftningar är oavsett orsak en källa till en avsevärt försämrad körupplevelse om det 

uppstår på vägar (Sætersdal, 1976). Tjälskador innebär även ökade kostnader för samhället 
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bland annat genom ökat slitage på vägar och fordon och ökade transportkostnader till följd av 

viktbegränsningar på vägar. Kostnaderna i Sverige för tjälrelaterat underhåll och ökade trans-

portkostnader har av uppskattats till över en miljard svenska kronor per år (Knutsson, 1998). 

2.1.2 Tjälens drivkrafter 

Som tidigare nämnts kan tjällyft delas in i två delar, där det primära lyftet orsakas av att befint-

ligt vatten i jorden fryser och det sekundära lyftet orsakas av att tillströmmande vatten fryser 

(Miller, 1978). 

Storleken hos det primära lyftet styrs huvudsakligen av två faktorer, mängden tillgängligt vatten 

i jordens porer och tjäldjupet, vilket i sin tur styrs av framför allt förekomsten av kyla och 

jordens termiska egenskaper. 

Hur stort det sekundära lyftet blir beror även det på tillgängligheten till vatten och förekomsten 

av kyla, men även på markens tjälfarlighet (Mitchell & Soga, 2004). 

I det sekundära lyftets sammanhang menar vi med tillgängligheten till vatten inte främst det 

vatten som finns i jordens porer utan istället det vatten som kan transporteras till den zon som 

håller på att frysa (frysfronten). Källan till detta vatten är vanligen grundvattnet, varför jordar 

med en djupt liggande grundvattenyta ofta undergår mindre tjällyftning. (Sheng, et al., 1995). 

En kallare vinter innebär att tjälen kommer att tränga ner djupare i marken och frysa en större 

jordvolym. Detta innebär att ju kallare en vinter är, desto större kommer det primära lyftet att 

bli. Detta gäller dock inte nödvändigtvis för det sekundära lyftet, eftersom alltför kalla tempe-

raturer innebär att marken hinner frysa innan någon större vattentransport till frysfronten hinner 

ske (Dagli, 2017). Något mildare temperaturer kan därför vara mer problematiska och orsaka 

större sekundära tjällyft (Mitchell & Soga, 2004). 

Hur väl jorden kan transportera vatten till frysfronten styrs främst av två egenskaper, dels hur 

högt vatten kan stiga i jordens kapillärer och dels hur hög hydraulisk konduktivitet jorden har 

(Andersland & Ladanyi, 2004). Det är framför allt finkorniga jordarter som har en hög kapilla-

ritet och som därigenom kan transportera vatten mellan olika nivåer (Larsson, 2008). Alltför 

finkorniga jordarter är dock så täta att deras hydrauliska konduktivitet blir så låg att vattenflö-

det, och därmed det sekundära lyftet, ändå blir lågt (Larsson, 2008). De allra mest tjälfarliga 

jordarna är därför siltrika jordarter (Trafikverket, 2011b), vilka både har en hög kapilaritet och 

tillräckligt hög hydraulisk konduktivitet för att möjliggöra ett högre vattenflöde (Larsson, 

2008). 
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Mer detaljerad klassificering av tjälfarlighet hos jordar beskrivs i avsnitt 2.5. 

2.2 Vägbyggande 

Vid vägdimensionering finns krav på bland annat vägens bärighets- och deformationsegen-

skaper. Ett av de mest avgörande kraven avser dock hur stora tjällyft som kan accepteras. Vilka 

krav som ställs på detta beror på vilken hastighet som vägen är dimensionerad för, ju högre 

hastighet desto hårdare krav. Tillåtet maxlyft för olika referenshastigheter visas i Tabell 1 ne-

dan. Begreppet klimatzoner är ett begrepp som delar in Sverige i fem zoner med olika klimato-

logiska förutsättningar, vilka visas i Figur 3 nedan. (Trafikverket, 2011b). 

Tabell 1. Största tillåtna tjällyft för nybyggda vögar, beroende på vägens referenshastighet (Vägverket, 2005). 

Referenshastighet Tillåten lyfthöjd (nybyggnad) 

≤ 50 km/h 160 mm 

70 km/h 120 mm 

90 km/h 80 mm 

110 km/h (klimatzon 1-2) 50 mm 

110 km/h (klimatzon 3-5) 10 mm 

 

 

Figur 3. Geografisk indelning av Sverige i fem klimatzoner (Vägverket, 2005). 
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Vägar kan byggas upp på olika sätt, men den överlägset vanligaste är så kallad flexibel över-

byggnad. Uppbyggnaden av en sådan väg, enligt dagens krav från Trafikverket, visas princi-

piellt i Figur 4 nedan, noteras bör dock att denna uppbyggnad är den som idag tillämpas vid 

nybyggnation av vägar och att uppbyggnaden av äldre vägkroppar kan avvika ifrån denna.  

 

Figur 4. Principiell uppbyggnad av en modern vägöverbyggnad (Trafikverket, 2011b). 

Slitlagret är det översta lagret på vägen och består oftast av asfalt. Dess huvudsakliga funktion 

är att ge vägen goda köregenskaper (Agardh & Parhamifar, 2014). Bärlager och förstärknings-

lager består vanligen av krossberg och ska fördela trafiklaster från vägen och ska även vara 

dränerande för att undvika vattenansamling i vägkroppen (Agardh & Parhamifar, 2014). Det är 

även viktigt att dessa material inte är tjällyftande (Trafikverket, 2011b). Om skyddslager an-

vänds, vilket inte alltid är fallet, så är detta generellt för att minska tjällyftning eller förhindra 

att material från terrassen blandas med materialet i förstärkningslagret (Agardh & Parhamifar, 

2014). Till skillnad från lager längre upp i konstruktionen utsätts skyddslagret endast för små 

trafiklaster och har därför lägre bärighetskrav, även detta material ska dock vara icke tjällyf-

tande och dränerande (Trafikverket, 2011b). Terrassen är slutligen den naturliga jorden som 

vägen är byggd över. 

Terrassens egenskaper är en av de delar som är mest avgörande för hur vägens överbyggnad 

utformas. Man vill med överbyggnaden dels fördela laster så att inte terrassmaterialets (eller 

något annat av vägens lagers) bärighet överskrids och dels skydda vägen från tjällyftning. Det 

senare av dessa kan som sagt bland annat åstadkommas genom att använda sig av ett skyddsla-

ger, vilket skyddar terrassmaterialet från tjälning genom att öka dess avstånd till markytan. Ty-

pen av terrassmaterial har därmed ofta en stor påverkan på överbyggnadens tjocklek. Då övriga 

lager alla ska vara uppbyggda av icke tjällyftande material (Trafikverket, 2011c), är det också 
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naturligt att terrassen normalt sett är den del av vägen som är mest kritisk med avseende på 

tjällyftning. 

Materialkraven för obundna material (vilket är alla utom slitlager och bundet bärlager i figuren 

ovan) styrs av Trafikverkets kravbeskrivning för obundet material (Trafikverket, 2011c). 

Materialkraven på kornstorleksfördelning för utlagt bär- resp. förstärkningslager enligt denna 

kravbeskrivning visas i  

Tabell 2 och Tabell 3 nedan. De procentsatser som anges i tabellerna anger hur stor andel av 

materialet som är mindre än den angivna diametern. Detta testas genom siktning, en klassifice-

ringsmetod för vilken metodiken beskrivs i avsnitt 3.5.1. 

Förstärkningslager ska ha värden mellan max- och min-värden, men får endast befinna sig i en 

av de yttre zonerna (utanför värden för övre/undre) (Trafikverket, 2011c). Bärlagret har olika 

kravvärden för prov tagna vid leverans och vid provtagning av material som är utlagt på väg 

(Trafikverket, 2011c). Krav på många fler områden finns också på materialet, men vid intresse 

för dessa hänvisas till Trafikverkets tidigare nämnda kravbeskrivning. 

Tabell 2. Materialkrav på korndiameter hos förstärkningslager (Trafikverket, 2011c). 

Diameter Max Övre Undre Min 

 

180 - - - 100 
125 - - - 90 
90 - - - 80 
63 - - - 43 
45 98 - 50 35 

31,5 90 78 42 28 
16 64 54 26 14 
4 40 32 10 2 
1 22 16 - - 

0,25 14 10 - - 
0,063 7 6 - - 
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Tabell 3. Materialkrav på korndiameter hos bärlager med lagertjocklek över 120 mm (Trafikverket, 2011c). 

 Diameter 
Max 
på väg 

Max 
vid lev. 

Min 
vid lev. 

Min på 
väg 

 

63 - - 100 100 
45 100 99 85 80 

22,4 78 70 58 50 
11,2 60 51 39 31 
5,6 46 38 26 18 
2 35 28 17 10 
1 26 21 11 6 

0,5 20 15 5 2 
0,063 7 7 2 2 

 

2.3 Klassificering av jordar 

Det mest grundläggande sättet att klassificera jordar är efter dess kornstorleksfördelning. Detta 

beror på att jord kan bete sig väldigt olika och kan ha mycket varierande egenskaper beroende 

på vilka fraktioner som den huvudsakligen består av. Flera system för sådan klassificering finns 

och sker främst utifrån jordens kornfördelning. Även andra faktorer vägs dock ibland in i klas-

sificeringen. (Chamberlain, 1981). 

Enligt europastandarden för jordartsbedömning (Eurocode), vilken används i Sverige, klassifi-

ceras jorden endast utifrån hur stort dess innehåll av material i olika fraktioner (kornstorlekar) 

är (IEG, 2010). De fraktioner som jord delas in i visas i  

Tabell 4 nedan. Silt och lera klassificeras som finjord, medan grövre fraktioner klassificeras 

som grovjord. 

Tabell 4. Indelning av jord i fraktioner (Larsson, 2008). 

Fraktion Kornstorlekar [mm] 

Block (Bl) > 200 

Sten (St) > 63 - 200 

Grus (Gr) > 2 - 63 

Sand (Sa) > 0,063 - 2 

Silt (Si) > 0,002 – 0,063 

Lera (Le) ≤ 0,002 
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Om jorden innehåller betydande mängd av någon fraktion utöver sin ”huvuddel” adderas till-

äggsord för att beskriva detta enligt Tabell 5. I förkortad form skrivs då huvudordet med versal 

begynnelsebokstav, medan tilläggsordet skrivs med gemener. Exempelvis skulle en lerig sand 

förkortas: leSa. I vissa fall kan flera tilläggsord användas, de skrivs då i ordning enligt ökande 

betydelse. I de fall tilläggsorden något siltig eller något lerig används skrivs de i förkortad form 

inom parentes (dvs. (si) och (le)). (IEG, 2010). Detta system används i de flesta europeiska, 

samt en del utomeuropeiska länder (JRC, 2018). 

Tabell 5. Jordartsbenämning enligt Europastandarden (IEG, 2010). 

Fraktion Fraktionsstorlek 
i vikt % av 
material                    
≤ 63 mm 

Fraktionsstorlek 
i vikt % av 
material                     

≤ 0,063 mm 

Benämning 

Tilläggsord Huvudord 
Grus 20 till 40   grusig   

  > 40     Grus 
Sand 20 till 40   sandig   

  > 40     Sand 
Silt + ler 5 till 15 < 20 något siltig   
(finjord)   ≥ 20 något lerig   
  15 till 40 < 20 siltig   
    ≥ 20 lerig   
  >40 < 10   Silt 
    10 till 20 lerig Silt 
    20 till 40 siltig Lera 
    > 40   Lera 

Utöver denna bedömning av materialets jordart kan även dess gradering bestämmas, vilket sker 

genom att bedöma materialets krökningstal (𝐶 ) och graderingstal (𝐶 ). Beräkningen av dessa 

värden görs med hjälp av ekvation 2-1 och 2-2 nedan: 

𝐶 = (𝑑 ) /(𝑑 ∗ 𝑑 ) (2-1) 

där 𝑑  indikerar den kornstorlek som 𝑛% av jorden är mindre än. 

𝐶 = 𝑑 /𝑑  (2-2) 

Utifrån dessa värden klassificeras jorden enligt Tabell 6 nedan. 

Tabell 6. Bedömning av jords gradering (IEG, 2010). 

Kornfördelning CU Cc 
Månggraderad > 15 1 < Cc < 3 
Mellangraderad 6 till 15 < 1 
Ensgraderad < 6 < 1 

Språnggraderad 
Vanligen 
högt 

Ingen regel 
(vanligen < 0,5) 
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I Sverige klassificeras jordarterna dessutom ofta in enligt de olika materialtyper som beskrivs i 

Tabell 7 nedan (Trafikverket, 2011b). Tjälfarlighetsklassen i tabellen beskrivs närmare i Tabell 

10, där högre värden indikerar mer tjälfarligt material. 

Tabell 7. Materialtyper enligt AMA Anläggning 17 tabell CB/1 (Svensk byggtjänst, 2017). 

Material-
typ 

Benämningar 
Berg- och 
jordmaterial, 

Kul-
kvarn-
värde 

Halten (Vikt-%) X/Y Exempel Tjäl- 
farlig- 
hets-
klass 

Finjord Ler Organisk 
jord 

0,063/      
63 mm 

0,002/     
0,063 mm 

%/       
63mm 

1 Bergtyp 1 ≤ 18 < 10   ≤ 2 Glimmerfattig granit eller grejs 
samt andra hårda och hållfasta 
bergarter såsom kvartsit, diabas, 
porfyr och leptit 

1 

 
Bergtyp 2 19-30 < 10 

 
≤ 2 Glimmerrik granit eller gnejs 

samt andra bergarter med mått-
lig hållfasthet och dålig slit-
styrka, t ex homogen kalksten 

1 

2 Block- och 
stenjordarter 
Grovkorniga 
jordarter 

  ≤ 15   ≤ 2 Block, Sten 1  
        Grus, Sand, Sandigt grus, Grusig 

sand, Grusmorän, Sandmorän 
  

3A Bergtyp 3 >30 ≤ 30   ≤ 2 Bergarter med höga glimmerhal-
ter, lerskiffer, kritkalksten, 
leromvandlat berg samt inte 
klassificerat bergmaterial 

2 

3B Blandkorniga 
jordarter 

  16-30   ≤ 2 Lerig eller siltig sand, Lerig eller 
siltigt grus, Lerig eller siltig grus-
morän, Lerig eller siltig morän 

2 

4A Blandkorniga 
jordarter 

  31-40   ≤ 2 Lerig eller siltig sand, Lerig eller 
siltigt grus, Lerig eller siltig grus-
morän, Lerig eller siltig morän 

3 

4B Finkorniga 
jordarter 

  > 40 > 40 ≤ 2 Lera, Lermorän 3 

5A Finkorniga 
jordarter 

  > 40 ≤ 40 ≤ 2 Silt, Lerig silt, Siltig lera, Siltmo-
rän, Siltig lermorän 

4 

5B Mineral-
jordarter 
med organisk 
halt 

      3-6 Gyttjig lera, Dyig silt 4 

6A Organiska, 
mineraliska 
jordarter 

      7-20 Lerig gyttja, Siltig dy, Sandig 
mulljord 

3 

6B Organiska 
jordarter 

   
> 20 Gyttja, Dy, Torv, Mulljord 1 

7 Rest- 
produkter 

        Slaggmaterial   
 

Återvunna 
material 

    
Riven asfalt, Krossad betong   

  Lättmaterial         Lättklinker   
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Andra metoder än den europeiska Eurocode finns som sagt och en annan vanlig metod är den 

så kallade ”Unified soil classification system” (USCS), för vilket första versionen togs fram av 

USACE (1953), men nu utvecklas av standardiseringsorganisationen American Society for Tes-

ting and Materials (ASTM). 

Denna metod använder i stort sett samma benämningar av fraktionerna som Eurocode, men 

något andra gränser mellan fraktionerna (ASTM, 2017). En jämförelse mellan kornstorleks-

gränserna för de två systemen visas i Tabell 8 nedan. Den stora skillnaden mellan metoderna är 

hur finjorden utvärderas. I USCS sker nämligen inte detta med kornstorlekar som utgångspunkt, 

utan genom att studera jordens konsistensgränser (ASTM, 2017). Vidare används även jordens 

krökningstal och graderingstal för att benämna hur välgraderad jorden är (ASTM, 2017). 

Flödesscheman för benämning av jordarter enligt USCS bifogas i Bilaga A. 

Tabell 8. Indelning av jord i fraktioner enligt standarden USCS (ASTM, 2017) och Eurocode (Larsson, 2008). 

Fraktion Kornstorlekar [mm] Kornstorlekar [mm] 

Block > 300 > 200 

Sten > 75 - 300 > 63 - 200 

Grus (G) > 4,75 - 75 > 2 - 63 

Sand (S) > 0,074 – 4,75 > 0,063 - 2 

Lera och silt < 0,074 ≤ 0,063 

 

2.4 Termiska egenskaper 

Något som kan av avsevärd betydelse på jordens tjälningsegenskaper är dess termiska egen-

skaper. De termiska egenskaperna i jord avser framför allt dess värmeledningsförmåga (𝑘 ) och 

värmekapacitet (𝐶). Kvoten mellan dessa båda egenskaper betecknas som jordens värmediffu-

sivitet (𝜅). (Sundberg, 1991). 

2.4.1 Värmeledningsförmåga 

Värmeledningsförmågan beskriver jordens förmåga att leda värme genom konduktion. Detta är 

den huvudsakliga mekanismen för värmetransporter i jord vid normala temperaturer (Sundberg, 

1991). En hög värmeledningsförmåga innebär att jorden lättare leder ner både värme och kyla, 

vilket främst påverkar jordens termiska gradient. 
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Effektiviteten av värmeledningen beror på flera olika faktorer, inkluderande jordens vattenin-

nehåll, mineralogi och om jorden är frusen eller ej. (Sundberg, 1991). Även hur stor andel av 

jorden som består av partiklar, vatten respektive luft har en stor påverkan, då dessa olika kom-

ponenter har olika hög värmeledningsförmåga. Johansen (1975) baserade sin ekvation för be-

räkning av en jords värmeledningstal på detta, där talet viktas utifrån hur stor andel av de olika 

komponenterna som jorden består. Johansens ekvation visas i ekvation (2-3) nedan: 

𝑘 = (𝑘 − 𝑘 )𝐾 + 𝑘  (2-3) 

där 𝑘  och 𝑘  är den vattenmättade respektive torra jordens värmeledningsförmåga, 𝐾  är 

Kerstens tal, vilket för ofrusna grovkorniga jordar, där vattenmättnadsgraden (𝑆 ) är lägre än 

5%, definieras som: 

𝐾 = 0,7𝑙𝑜𝑔𝑆 + 1 (2-4) 

och för ofrusna finkorniga jordar där 𝑆 > 0,1 som: 

𝐾 = 𝑙𝑜𝑔𝑆 + 1 (2-5) 

För frusen jord defineras Kerstens tal alltid som 𝐾 = 𝑆 , vilket alltså innebär att frusen jord 

har en högre värmeledningsförmåga än ofrusen jord (Sundberg, 1991). 

Den torra jordens värmeledningsförmåga beräknas halvempiriskt som (Johansen, 1975): 

𝑘 =
0,137𝜌 + 64,7

𝜌 − 0,947𝜌
 

(2-6) 

där 𝜌  är materialets torrdensitet och 𝜌  är materialets kompaktdensitet. 

Krossat bergmaterial har dock observerats ha en högre värmeledningsförmåga och beräknas 

därför enligt (Johansen, 1975): 

𝑘 = 0,039𝑛 ,  (2-7) 

där 𝑛 är materialets porositet. 

För den vattenmättade jorden beräknas värmeledningsförmågan enkelt som jordens genomsnitt-

liga värmeledningsförmåga utifrån de ingående delarna. För en ofrusen vattenmättad jord ger 

detta (Johansen, 1975): 

𝑘 = 𝑘 ∗ 𝑘  (2-8) 

där 𝑘  är kornens värmeledningsförmåga och 𝑘  är vattnets värmelsningsförmåga. 

För en vattenmättad jord som är helt eller delvis frusen beräknas detta som (Johansen, 1975): 
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𝑘 = 𝑘 ∗ 𝑘 ∗ 𝑘  (2-9) 

där 𝑘  är isens värmeledningsförmåga. 

Kornens värmeledningsförmåga beror på vilken bergart det består av. Den mest avgörande fak-

torn för detta är vanligen dess kvartsinnehåll (Johansen, 1975), även om också vissa andra mi-

neraler har en hög värmeledningsförmåga (Horai & Simmons, 1969). 

Värmeledningsförmågan för ett antal mineraler och bergarter redovisas i Tabell 9 nedan. Som 

kan ses ur tabellen varierar värdet för flera mineraler över ett relativt stort intervall och det kan 

även utläsas att vissa specifika mineraler utöver kvarts har väldigt hög värmeledningsförmåga. 

Mest noterbart i tabellen nedan är det höga värdet hos det mycket metalliska mineralet pyrit, 

men även magnetit, vilket är det mineral som bryts i Kirunagruvan, har en relativt hög värme-

ledningsförmåga. (Horai & Simmons, 1969). I de flesta ballastbrott i närheten av Kiruna är 

bergarten granit och den kemiskt snarlika bergarten ryolit de vanligaste bergarterna (SGU, 

2018a). 

Tabell 9. Värmeledningsförmåga för några olika mineral och bergarter (Horai & Simmons, 1969). Värdet för granit från 
(Andersland & Ladanyi, 2004). 

Mineral Värmeledningsförmåga [W/m∙K] 

Kvarts 6,2 – 10,3 

Granit 1,7 – 4,0 

Fältspat 1,1 – 2,5 

Glimmer 1,6 – 2,5 

Amfibolit 2,4 – 3,8 

Magnetit 5,1 

Pyrit 19,2 

 

2.4.2 Värmekapacitet 

Ett materials värmekapacitet betecknar hur mycket energi som åtgår/avges för att värma/kyla 

materialet en grad. Vatten är ett material som (i flytande form) har en hög värmekapacitet. Hur 

stor jordens värmekapacitet är beror därför i stort sett på hur stor dess vattenhalt är (Sundberg, 

1991). Detta då de flesta mineraler har en ungefär lika hög värmekapacitet (Sundberg, 1991).  

Ur ett tjälningshänseende avgör alltså jordens värmekapacitet hur mycket av jorden som fryser 

för en given köldmängd och hur mycket av den som tinar för en given värmemängd. Till detta 



Teori 

16 

tillkommer även den latenta värme som krävs för att vattnet i jorden ska fasförändras mellan 

flytande och fast form (is). 

Den volymetriska värmekapaciteten i jorden kan beräknas som (Sundberg, 1991): 

𝐶 = 𝐶 ∗ (1 − 𝑛) + 𝐶 ∗ 𝑛 ∗ 𝑆  (2-10) 

där 𝐶  är värmekapaciteten för kornen i jorden (normalt ca 0,6 𝑘𝑊ℎ/(𝑚 ∙ 𝐾)), 𝐶  är värme-

kapaciteten för vatten (1,16 𝑘𝑊ℎ/(𝑚 ∙ 𝐾) för flytande och 0,61 𝑘𝑊ℎ/(𝑚 ∙ 𝐾) för is. En fru-

sen jord har således en lägre värmekapacitet än en med flytande vatten (Sundberg, 1991). 

I värmekapaciteten ska dock som sagt även den latenta värmen inkluderas. Denna beräknas 

som: 

𝑙 = 𝑙 ∗ 𝑛 ∗ 𝑆  (2-11) 

där 𝑙  är isbildningsvärmen för vatten (ca 93 𝑘𝑊ℎ/𝑚 ). 

Normalvärden för olika jordarters värmekapacitet redovisas i Figur 5 nedan. Då vatteninnehål-

let för grovkorniga jordar varierar över ett större spann gör även deras värmekapacitet detta 

(Sundberg, 1991). 

 

Figur 5. Värmekapacitet för olika jordarter (Sundberg, 1991). 

2.5 Tjälfarlighetsklassificering 

Inget direkt mått på jords tjälfarlighet finns, utan detta måste klassificeras utifrån olika indika-

torer som funnits ha ett samband med jordens tjälfarlighet. Det är framför allt jordens tendens 
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att orsaka stora tjällyft och problem vid tjällossning som åsyftas med begreppet tjälfarlig jord 

(Andersland & Ladanyi, 2004). Hur stor tjällyftning jorden kan ge upphov till beror främst på 

dess förmåga att transportera vatten till frysfronten (Andersland & Ladanyi, 2004). Detta i sin 

tur beror i huvudsak på jordens gradering, varför detta ofta är en viktig faktor vid tjälfarlighets-

bedömning (Chamberlain, 1981). 

En studie över vilka olika metoder för tjälfarlighetsklassificering som finns har identifierat över 

100 olika kriterier. Detta stora antal är i sig självt ett misslyckande, då mängden till stor del 

beror på att tidigare kriterier i olika sammanhang inte upplevts som bra nog, varför nya kriterier 

utvecklats. Dessa nya kriterier har dock, även om de fungerat väl i vissa sammanhang, ofta haft 

begränsade användningsområden, varför ett universellt användbart klassificeringssystem 

alltjämt saknas. (Chamberlain, 1981). 

De flesta av systemen för tjälfarlighetsklassificering som finns är relativt snarlika och baseras 

som sagt ofta, i varje fall delvis, på jordens gradering. Indelningen kan dock skilja sig något 

och inkluderar i vissa fall även andra faktorer än enbart gradering. Sådana faktorer kan vara 

exempelvis permeabilitet, mineralogi och konsistensgränser för jorden. (Chamberlain, 1981). 

I Sverige delas jordar upp i fyra olika klasser beroende på hur tjällyftande de anses vara (Tra-

fikverket, 2011b; Svensk Byggtjänst, 2017). De farligaste jordarna är, som kan ses i Tabell 10, 

de med stor andel finpartiklar. Detta beror på att dessa jordar har en hög kapillär stigningshöjd 

och därmed kan transportera vatten till frysfronten från jämförelsevis stora djup (Larsson, 

2008). Silt betraktas generellt som den allra farligaste fraktionen (Trafikverket, 2011b). Detta 

då sådan jord förutom en hög kapillär stigningshöjd dessutom har en relativt hög permeabilitet, 

vilket möjliggör ett större vattenflöde och därmed tjockare islinser (Dagli, 2017). 

  



Teori 

18 

Tabell 10. Indelning av tjälfarlighetsklasser i Sverige (Trafikverket, 2011b). För beskrivning av materialtyperna se Tabell 7. 

Tjälfarlig-

hetsklass 

Beskrivning Exempel på jordarter 

1 Icke tjällyftande jordarter 

Dessa kännetecknas av att tjällyftningen under tjälningspro-

cessen i regel är obetydlig. Klassen omfattar materialtyp 2 

samt organiska jordarter med organisk halt > 20 % (6B). 

Gr, Sa, saGr, grSa, 

GrMn, SaMn, T 

2 Något tjällyftande jordarter  

Dessa kännetecknas av att tjällyftningen under tjälningspro-

cessen är liten. Klassen omfattar materialtyp 3A och B. 

siSa, siGr, siSaMn, siGr 

Mn 

3 Måttligt tjällyftande jordarter 

Dessa kännetecknas av att tjällyftningen under tjälningspro-

cessen är måttlig. Klassen omfattar materialtyp 4A och B 

samt 6A. 

Le, LeMn, siMn, siSa 

4 Mycket tjällyftande jordarter 

Dessa kännetecknas av att tjällyftningen under tjälningspro-

cessen är stor. Klassen omfattar materialtyp 5. 

Si, leSi, siLe, SiMn 

 

Ett klassiskt kriterium för att identifiera potentiellt tjälfarliga jordar är det som presenterades 

av Casagrande (1932), vilket säger att: 

“Under natural freezing conditions and with sufficient water supply one should expect consid-

erable ice segregation in non-uniform soils containing more than 3% of grains smaller than 

0.02 mm, and in very uniform soils containing more than 10 percent smaller than 0.02 mm.” 

Ett av system för klassificering av jords tjälfarlighet som byggt vidare på detta kriterium är det 

från USACE. Enligt detta klassificeras jord i tre steg, först utifrån dess innehåll av partiklar 

mindre än 0,02 mm, sedan utifrån dess jordartsklassificering enligt USCS och slutligen utifrån 

utförda frysförsök (Johnson, et al., 1986). Klassificering enligt systemet presenteras i Tabell 11 

nedan. Som kan ses i tabellen är flera av spannen för tjälfarlighet mycket stora, vilket är anled-

ningen till att man anser det nödvändigt att utföra frysförsök för material i alla klasser, undan-

tagen de som klassas i gruppen ITF (icke tjälfarlig) (Johnson, et al., 1986). 
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Tabell 11. Klassificering av jords tjälfarlighet enligt USACEs system (Johnson, et al., 1986). Översättningen av tabellen är 
utförd av författaren, då ingen svensk version av systemet finns. 

Tjälfarlighet Grupp Jordart Andel mindre 

än 0,02 mm 

Typiska jordar 

enligt USCS 

Försumbar till låg ITF* a. Grus 0 – 1,5 GW, SP 

  b. Sand 0 – 3 SW, SP 

Möjlig MTF** a. Grus 1,5 – 3 GW, GP 

  b. Sand 3 – 10 SW, SP 

Låg till medel S1 Grus 3 – 6 

 

GW, GP, GW-

GM, GP-GM 

Mycket låg till hög S2 Sand 3 – 6 SW, SP, SW-SM, 

SP-SM 

Mycket låg till hög F1 Grus 6 – 10 GM, GW-GM, 

GF-GM 

Medel till hög F2 a. Grus 10 – 20 GM, GM-GC, 

GW-GM, GP-GM 

Mycket låg till mycket hög  b. Sand 6 – 15 SM, SW-SM, SP-

SM 

Medel till hög F3 a. Grus > 20 GM, GC 

Låg till hög  b. Sand förutom mycket 

fin, siltig sand 

> 15 SM, SC 

Mycket låg till mycket hög  c. Lera m. PI > 12 – CL, CH 

Låg till mycket hög F4 a. All silt – ML, MH 

Mycket låg till hög  b. Mycket fin, siltig sand > 15 SM 

Låg till mycket hög  c. Lera m. PI < 12 – CL, CL-ML 

Mycket låg till mycket hög  d. Varvig lera och andra fin-

korniga, bandade sediment 

– CL och ML; CL, 
ML, och SM; CL, 
CH, och ML; CL, 

CH, ML, och SM 

* Icke tjälfarlig (Eng. NFS – Not Frost Suceptible) 
** Möjligen tjälfarlig (Eng. PFS – Possibly Frost Suceptible) 

 

2.6 Tjäldjup 

Under normala omständigheter uppstår tjäle i jorden genom att lufttemperaturen vid dess yta är 

under noll grader, varpå temperaturen även i jorden sjunker. Detta sker först i jordens övre lager 
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för att sedan leta sig allt djupare ner i jorden. Den nivå dit tjälen hunnit tränga vid en given 

tidpunkt betecknas som frostfront och är där de islinser som orsakar tjällyftning kan växa till 

sig (Andersland & Ladanyi, 2004). 

Från jordens kärna flödar alltid värme ut mot jordytan. En bit ner i jorden återfinns därför alltid 

positiva temperaturer (Andersland & Ladanyi, 2004). Detta minskar jordens termiska gradient 

(vilket är ett begrepp för hur mycket jordens temperatur ändras per djupenhet) och därmed tjäl-

ningshastighet. Detta illustreras i Figur 6 nedan, där den termiska gradienten i en jord visas 

schematiskt. Som kan ses ur figuren är den termiska gradienten hög i de övre delarna av jorden, 

medan denna blir allt lägre längre ner i jorden (Mitchell & Soga, 2004). Denna minskande 

tjälningshastighet visas även i Figur 1, där frostfronten först rör sig snabbt neråt för att sedan 

avancera allt långsammare. 

 

Figur 6. Jordens termiska gradient vid tjälning (Mitchell & Soga, 2004). 

2.6.1 Köldmängd 

För att beräkna tjälens nedträngning i marken är en av de mest grundläggande faktorerna hur 

mycket kyla området utsätts för (Andersland & Ladanyi, 2004). För beräkning av detta används 

ofta begreppet köldmängd, vilket är ett mått på summan av yttemperaturen under en given pe-

riod. Köldmängden anges vanligen i negativa graddagar och beräknas som (Knutsson, 1985): 
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𝐹 = 𝑇𝜕𝑡 ; 𝑇 < 0℃ 
(2-12) 

Där 𝐹 betecknar köldmängden, 𝑇 betecknar temperaturen och 𝜕𝑡 de tidssteg som används. Ofta 

används tidssteg om ett dygn eller en månad, för vilket medeltemperaturen anges som tempe-

ratur. Både längre och kortare tidssteg är dock möjliga att använda. Det kan antas att kortare 

perioder av kyla under en i övrigt varm period, exempelvis under höst och vår, inte bidrar till 

säsongens totala köldmängd (Knutsson, 1985). 

Vid dimensionering av konstruktioner används historiska data för köldmängder som beräkning 

av tjäldjup och tjällyftning. Detta kan göras genom att välja den säsong som ger det värsta fallet, 

vilket är metoden som används vid beräkning av tjällyft i PMS Objekt (Trafikverket, 2011a). 

Eller så kan man statistiskt beräkna hur kall en säsong med en viss återkomsttid är och använda 

dessa temperaturer (Sætersdal, 1976). 

2.6.2 Analytiska lösningar 

Tjälens djup i jord kan relativt enkelt beräknas med hjälp av Stefans lösning. Denna utvecklades 

ursprungligen för att beräkna tillväxten av sjöis och är därför anpassad främst till homogena 

material. Det var först Berggren (1943) som tillämpade den på jord. Metoden antar, något för-

enklat, att den enda energin som behöver föras bort för att jorden ska frysa är den latenta energin 

(Mitchell & Soga, 2004). Metoden ignorerar således eventuell temperaturminskning som krävs 

för att nå fryspunkten 0°C och beaktar heller inte energiåtgången för att frysa eventuellt till-

strömmande vatten. Detta får till effekt att metoden alltid överskattar tjäldjupet. Denna över-

skattning blir större ju högre vatteninnehållet och ursprungstemperaturen i jorden är (Dagli, 

2017). Då metoden alltid överskattar tjäldjupet är den dock ofta lämplig att använda i dimens-

ioneringssammanhang. 

Tjäldjupet för en homogen jord beräknas med Stefans lösning som: 

𝑧 = 2
𝐶

𝑙
 𝐹 

(2-13) 

Där 𝑧 är tjäldjupet. 

Senare har Stefans lösning korrigerats för att ge ett mer realistiskt värde. Denna korrigerade 

lösning benämns både som modifierad Berggren och som Aldrich ekvation, efter dess upphovs-

man (Mitchell & Soga, 2004). Skillnaden mellan metoderna består i att man i modifierad Berg-

gren multiplicerar uttrycket från ekvation 2-13 med en korrektionsfaktor, 𝜆. Denna korrektions-

faktor beaktar den temperatursänkning som krävs innan jorden når fryspunkten 0°C (Mitchell 
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& Soga, 2004) och kan därigenom användas för att ge en mer realistisk bild av tjäldjupet även 

i jordar med en utgångstemperatur över 0°C. Värdet på korrektionsfaktorn hämtas ur diagram-

met i Figur 7 nedan, där de båda termerna α och μ beräknas som (Mitchell & Soga, 2004): 

𝛼 =
𝑇

𝑇
 

(2-14) 

Där 𝑇  är årsmedeltemperaturen på platsen och 𝑇  den aktuella vinterns medeltemperatur (=

𝐹/𝑡). 

𝜇 =
𝐶

𝑙
𝑇  

(2-15) 

Där 𝐶 är den genomsnittliga värmekapaciteten för jorden. 

 

Figur 7. Diagram för bestämmande av korrektionsfaktorn λ (Mitchell & Soga, 2004). 

Utifrån detta går det att se att korrektionsfaktorn får ett värde nära 1 om värdet på 𝑇  och/eller 

𝐶 är små, då detta i sin tur ger låga värden på 𝛼 respektive 𝜇 (Berglund, 2009). Skillnaden 
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mellan Stefans lösning och modifierad Berggren är därför i dessa fall liten. Om korrektionsfak-

torn är större än 0,9 är skillnaden emellan lösningarna ofta så liten att Stefans lösning kan be-

traktas som tillräckligt korrekt (Mitchell & Soga, 2004). Detta är ofta fallet i arktiska klimat, 

där årets medeltemperatur vanligen är nära noll, vilket i sin tur innebär att den volymetriska 

värmeenergin i jorden är låg (Mitchell & Soga, 2004). 

Varken Stefans lösning eller modifierad Berggren säger dock någonting om temperaturfördel-

ningen i jorden. 

2.7 Tjällyftning 

Tjällyftning är som tidigare beskrivits ett fenomen som innebär att jordytan rör sig uppåt till 

följd av isbildning i jorden. Lyftets storlek varierar beroende på bland annat jordens tjälfarlig-

het, vattenförekomsten och temperaturen på den aktuella platsen, men kan vara i storleksord-

ningen av något tiotal centimetrar (Andersland & Ladanyi, 2004). 

Tjällyftningen kan som tidigare sagts delas in i en primär och sekundär del, där den primära 

betecknar frysningen av in-situ vatten och den sekundära bildningen av islinser i jorden (Miller, 

1978). Ett exempel på ett jordprov med islinser visas i Figur 8 nedan. 

 

Figur 8. Exempel på jord med islinser (Friis-Baastad, 2013). 
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2.7.1 Tjällyftningens mekanismer 

En av de som försökt att beskriva principerna bakom tjällyftning är Martin (1959), vilken be-

skriver de grundläggande principerna för tjällyftning på ett bra sätt (Mitchell & Soga, 2004). 

Martin betecknar den primära tjällyftningen som det lyft som genereras av att in-situ vatten 

fryser. Detta lyft beror som tidigare sagts på att is har ca 9% större volym än flytande vatten, 

vilket orsakar en volymökning i jorden. 

Det sekundära lyftet betecknas som det vilket genereras av vatten som transporteras till frys-

fronten och bildar islinser. Det är detta sekundära lyft som i tjälfarliga jordar är ansvarigt för 

lejonparten av tjällyftningen (Mitchell & Soga, 2004). Vattenflödet till islinsen är enligt teorin 

främst drivet av tryckskillnader till följd av att den frysta jorden blir mindre vattenmättad då 

vatten fasomvandlas till is (Martin, 1959). Andra studier har dock framhållit termodynamik och 

adsorbtionskrafter som drivande bakom vattentransporten (Ji, et al., 2010). 

Enligt teorin kan jorden delas upp i tre zoner (Martin, 1959); närmast ytan finns en frusen zon, 

där inga nya islinser kan växa till. Sedan kommer en delvis frusen övergångszon, benämnd som 

frusen mellanzon (frozen fringe) vilket är den zon där isliner genereras. Denna zon sträcker sig 

enligt teorin från underkanten av den nedersta islinsen till nollgraders-isotermen. Temperaturen 

i denna zon är alltså alltid under noll grader, men är till största delen ofrusen. Detta orsakas 

främst av den tryckminskning som vattentransporten till islinsen orsakar på porvattnet, något 

som sänker vattnets frystemperatur till under noll grader (Martin, 1959). Slutligen kommer en 

zon med positiv temperatur där jorden ännu inte påverkats av tjälen och således är helt ofrusen. 

Dessa zoner motsvarar desamma som den frusna och ofrusna zonen i Figur 6, med undantaget 

att man emellan dessa också finner den frusna mellanzonen. 

Tjällyftningsprocessen kan enligt teorin delas in i fyra steg (Martin, 1959): 

1. Isbildning 

2. Tillväxt av islinser 

3. Avbruten istillväxt 

4. Energi- och vattenflöde från steg 3 till början av steg 1 igen 

Isbildningssteget innebär att en första iskristall bildas, ifrån vilken en islins omedelbart börjar 

bildas. Denna första iskristall bildas alltid någonstans i frysfronten. Det andra steget innebär att 

vatten tillförs linsen, vilket drivs av att jorden som fryser blir mindre vattenmättad. Vatten 
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transporteras då från underliggande jord för utjämna denna obalans. Som tidigare beskrivits 

beror flödet, och hur högt vattnet kan transporteras, framför allt på den aktuella jordarten. 

Så länge som den energi som frigörs av att detta vatten fryser till is är större än den som kylan 

transporterar ut ur jorden kommer islinsen att fortsätta växa. Om energiutflödet är större kom-

mer dock även jorden nedanför islinsen att frysa, vilket leder till att tillflödet av vatten till linsen 

stryps och tillväxten avbryts. (Mitchell & Soga, 2004). Efter att islinsen har slutat växa fortsätter 

vatten att strömma till frysfronten, för att utjämna portrycket i den jord som islinsen sugit upp 

vatten ifrån. Så länge som detta flöde är stort är vattnets frystemperatur låg på grund av det låga 

trycket i porvattnet. Därmed kan inga nya islinser kan bildas. Först när jorden åter blivit så 

vattenmättad att flödet minskar kan en ny islins bildas och processen börjar om igen (Martin, 

1959). 

Som tidigare nämnts så ökar tjäldjupet ofta fort i början av vintern. Detta får till effekt att islin-

ser som bildas nära ytan ofta hinner växa relativt lite innan frysfronten fortsätter neråt (Mitchell 

& Soga, 2004). De största islinserna finner man därför ofta längre ner i jorden, där den termiska 

gradienten är lägre. 

2.7.2 Segregation potential theory 

En teori för beräkning av tjällyft är den som presenterades av Konrad & Morgenstern (1981). 

Denna modell, kallad segregation potential theory, utformades ursprungligen för att analysera 

frysförsök i lab, men har sedan anpassats för att kunna analysera jords tjälfarlighet även i andra 

sammanhang. 

Teorin bakom segregation potential theory baseras även den på antagandet att islinsbildninen 

sker vid en definerad frysfront. Modellen antar ett endimensionellt värmeflöde och att vi över 

frysfronten har en generell permeabilitet och temperaturgradient. Enligt teorin är tillflödet av 

vatten proportionellt emot denna temperaturgradient. Hur stort detta flöde är beräknas med 

hjälp av en proportionalitetskonstant kallad segregationspotential (SP0). 

Lyfthastigheten enligt denna teori beräknas som: 

𝑑ℎ

𝑑𝑡
= 0.09𝑛

𝑑𝑧

𝑑𝑡
+ 1.09𝜈 

(2-16) 

där 𝑑ℎ/𝑑𝑡 betecknar lyfthastigheten, 𝑛 jordens porositet, 𝑑𝑧/𝑑𝑡 tjälningshastigheten, och 𝜈 

hastigheten hos det vatten som flödar till frysfronten. Denna sistnämnda term antas vara pro-

portionell emot temperaturgradienten (gradT) och beräknas som: 
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𝜈 = 𝑆𝑃 ∗ 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑇 (2-17) 

Dessa båda ekvationer kan kombineras till: 

𝑑ℎ

𝑑𝑡
= 0.09𝑛

𝑑𝑧

𝑑𝑡
+ 1.09𝑆𝑃 ∗ 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑇 

(2-18) 

Den första termen i denna ekvation betecknar den primära tjällyftningen, medan den andra ter-

men betecknar den sekundära tjällyftningen. Denna modell används för både beräkning av tjäl-

lyftning och för bedömning av tjälfarlighet (vilket görs utifrån jordens SP0-värde). 

I fallet där beräkningen av SP0-värde utförs för frysförsök beräknas värdet när frostfronten nått 

ett djup där termisk jämvikt råder, dvs. när frostfronten inte längre avancerar längre ner i provet. 

Då frysförsök i labmiljö har en konstant termisk gradient är detta normalt ganska enkelt att 

bestämma. Att avgöra när frostfronten i en verklig jord nått termisk jämvikt kan dock vara 

betydligt svårare, eftersom yttemperaturen och därmed den termiska gradienten där varierar. 

Det är med metoden inte möjligt att skilja mellan primärt och sekundärt lyft, varför metoden 

inte kan användas för att bedöma detta (Konrad, 2005). 

2.7.3 Empirisk skattning av segregationspotential 

Även om värdet på segregationspotentialen är unik för varje jord och bäst bestäms genom frys-

försök så kan man även göra uppskattningar av det empiriskt. Konrad (1999, 2005) presenterar 

hur SP0-värdet varierar för ett stort antal jordar. Faktorer som påverkar detta inkluderar jordart, 

finjordshalt, jordens mineralogi och belastning. Den mest avgörande faktorn för jordens SP0-

värde är dock enligt Konrad (1999) den genomsnittliga kornstorleken hos finjorden i provet 

(𝑑 (𝐹𝐹)). 

Konrad (1999) presenterar en empirisk metodik för hur SP0-värdet för en jord kan skattas. Han 

har genom senare arbeten (Konrad, 2005) förbättrat denna metodik ytterligare för att vara ap-

plicerbar på fler jordtyper och ge mer pålitliga värden. 

Enligt denna senare metodik används två olika referensvärden. Dessa två värden betecknar jor-

dens specifika ytarea (𝑆  ), vilket bland annat visar på jordens lerinnehåll och förmåga att 

kvarhålla vatten (Petersen, et al., 1996), samt ett referensvärde för jordens SP0-värde (𝑆𝑃  ). 

Dessutom jämförs jordens vattenkvot (𝑤) med dess flytgräns (𝑤 ), vilken indikerar hur mycket 

vatten jordens ingående finpartiklar kan kvarhålla innan dess skjuvhållfasthet minskar till nära 

noll (Mitchell & Soga, 2004). 
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Om medelstorleken för jordens finpartiklar (𝑑 (𝐹𝐹)) är mindre än 1 µm beräknas dessa refe-

rensvärden som: 

𝑆  = 25,95 m2/g 

𝑆𝑃  = 489 mm2/°C∙d 

(2-19) 

Annars beräknas referensvärdena som: 

𝑆  = 25,95 − 11,78 log 𝑑 (𝐹𝐹)  

𝑆𝑃  = 489 − 232 log 𝑑 (𝐹𝐹)  

(2-20) 

Jordens SP0-värde beräknas sedan enligt ekvationerna 2-21 och 2-22 nedan. 

Om 𝑆 /𝑆  < 1: 

𝑆𝑃 /𝑆𝑃  = 𝑆 /𝑆   om 𝑤/𝑤 = 0,7 ± 0,1 (2-21) 

𝑆𝑃 /𝑆𝑃  = 0,08 + 1,42 𝑆 /𝑆   om 𝑤/𝑤 > 0,8  

Om 𝑆 /𝑆  > 1: 

𝑆𝑃 /𝑆𝑃  = 𝑆 /𝑆  
,  om 𝑤/𝑤 = 0,7 ± 0,1 (2-22) 

𝑆𝑃 /𝑆𝑃  = 1,5 𝑆 /𝑆  
,

 om 𝑤/𝑤 > 0,8  

Enligt Konrad (2005) är kvoten 𝑤/𝑤 = 0,7 ± 0,1 för de allra flesta naturliga jordtyper, un-

dantaget vissa leror som ibland kan ha mycket höga vattenkvoter.  

Denna metod för att beräkna SP0-värdet ger en uppskattning av värdet för jorden om den inte 

har någon överlast. Konrad (2005) skriver dock att SP0-värdet är mycket känsligt för överlast 

och att även en liten ökning av detta kan innebära en relativt stor minskning av SP0-värdet. 

Minskningen beror på att undertrycket vid, och därmed vattentransporten till, frysfronten mins-

kar till följd av denna överlast. Är detta fallet måste därför värdet korrigeras med hjälp av ek-

vation 2-23 nedan (Konrad, 2005). 

𝑆𝑃 = 𝑆𝑃 ∗  𝑒( )  (2-23) 

där SP anger det okorrigerade SP0-värdet när jorden har en överlast, 𝑎  är en faktor motsva-

rande jordens känslighet för överlast ur tjällyftningshänseende och 𝑃  anger hur stor denna 

överlast är. Faktorn 𝑎  beräknas som (Konrad, 2005): 

𝑎 = 5 ∗ 𝑑 (𝐹𝐹) ,  (2-24) 

Överlasten 𝑃  beräknas som lasten från den jord som befinner sig ovanför tjälfronten. Denna 

last kommer således att variera över vintern och öka ju längre ner i marken tjälen tränger. 
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Överlasten har i denna studie beräknats som: 

𝑃 = 𝑧 ∗ 𝜌 + ℎ ∗ 𝜌  (2-25) 

där 𝑧 betecknar tjäldjup och ℎ tjällyftningshöjden. 𝜌  betecknar jordens densitet och 𝜌  den-

siteten av is (920 kg/m3). Om olika jordlager har olika densitet måste givetvis uttrycket utvidgas 

för att ta hänsyn till detta. 

Saarelainen (1996) presenterade en grov klassificering av jordars tjälfarlighet utifrån dess SP-

värde, denna klassificering visas i Tabell 12 nedan. 

Tabell 12. Tjälfarlighetsklassificering utifrån SP0-värde (Saarelainen, 1996). 

Tjälfarlighet SP0-värde [mm2/°C,d] 

Försumbar = 0 

Något tjälfarlig < 96 

Tjälfarlig < 192 

Mycket tjälfarlig > 192 

 

2.7.4 Specifik ytarea 

Jordens specifika ytarea kan ofta vara svår att bestämma och även om flera olika laboratorie-

metoder finns etablerade för att bestämma den kan resultaten variera avsevärt mellan dem 

(Pennell, 2016). 

Den specifika ytarean kan dock även beräknas utifrån kornstorleksfördelningen i provet. Detta 

görs genom att alla partiklar utom lera, som antas förekomma i form av platta rätblock, antas 

vara sfäriska (Pennell, 2016). Den specifika ytarean för de sfäriska partiklarna kan då beräknas: 

𝑆 , =
3

𝜌 ∗ 𝑟
∗ 𝑚  

(2-26) 

där 𝑆 ,  är den totala specifika ytarean för alla partiklar av den aktuella fraktionen, 𝑟 är kornra-

dien, vilken i detta fall antas ligga mitt emellan värdet för den aktuella och närmaste större 

siktstorlek. 𝑚  är massan jord på den aktuella sikten. 

Den specifika ytarean för lerpartiklar kan dock variera avsevärt och är svårare att idealisera på 

ett bra sätt. En studie av den specifika ytarean hos olika leror har funnit värden på omkring 110 

m2/g för två olika svenska leror, 52 m2/g för en norsk lera och så mycket som 291 m2/g för en 

kanadensisk lera (Smith & Tice, 1988).  
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Den totala specifika ytarean för samtliga lerpartiklar beräknas: 

𝑆 , = 𝑆 , ∗ 𝑚  (2-27) 

Därefter summeras den specifika ytarean för de enskilda fraktionerna och divideras med den 

totala massan för att få fram jordens genomsnittliga specifika ytarea per gram material (𝑆 ). 

2.7.5 Saarelainen’s metod för att beräkna tjällyft 

Saarelainen (1996) observerade att förhållandet mellan tjällyftning och tjäldjup är konstant för 

en given jord och är proportionell mot SP enligt: 

ℎ =
2 ∗ 𝑆𝑃(𝑋 − 𝐷)

𝑋

√𝐹

 
(2-28) 

Där ℎ är jordens medeltjällyftning (eller tjällyftning om endast en punkt studeras), 𝑋 är det 

maximala tjäldjupet och 𝐷 överbyggnadens tjocklek. Användningen av medeltjällyftning och 

maximalt tjäldjup beror på att Saarelainen i sin studie använde sambandet för att uppskatta hur 

stort tjällyft en jord med ett visst SP-värde i genomsnitt skulle generera.  

Saarelainen föreslog att detta samband skulle kunna användas för att karaktärisera en jords tjäl-

farlighet. Detta görs då genom att mäta tjällyftning, tjäldjup och köldmängd under en given 

säsong. För att beräkna detta skrivs ekvation 2-28 om till: 

𝑆𝑃 =

ℎ ∗
𝑥

√𝐹
2 ∗ (𝑋 − 𝐷)

 

(2-29) 

För att räkna om detta till SP0-värdet för jorden utan överlasten från vägkroppen använder vi 

ekvation 2-23 från avsnitt 2.7.3. 

2.7.6 Beräkning av tjällyftning i PMS Objekt 

PMS Objekt är ett datorbaserat verktyg, framtaget av Trafikverket, som ska kunna användas 

som hjälpmedel vid dimensionering av vägar. Programmet beräknar vägens bärighet utifrån 

dess trafiklast och kan simulera tjällyftning i vägen. I denna studie är endast det senare av dessa 

av intresse. 

Tjällyftningen i programmet simuleras enligt Trafikverkets metodbeskrivning för beräkning av 

tjällyftning (Trafikverket, 2011a). Denna metodik beräknar ett endimensionellt flöde av både 

värme och vatten i vägkroppen. I programmet delas vägkroppen in i celler, för vilka tempera-

turen beräknas utifrån kringvarande cellers temperatur och värmeledningsförmåga. När en cells 
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temperatur når noll grader antas den frysa, vilket skapar ett porundertryck som får vatten att 

strömma underifrån till denna cell. 

I programmet finns ett antal olika materialtyper med angivna data förinställda (data för samtliga 

av dessa återfinns i Trafikverket (2011a)). Alla materialtyper har maximala tjällyftningshastig-

heter angivna, där jordar tillhörande tjälfarlighetsklass 1 ej antas kunna lyfta alls. Indata för 

temperatur i programmet utgår ifrån historiska data från Trafikverkets VViS-stationer (Vägver-

kets VäderinformationsSystem), där den säsong som ger störst tjällyftning betraktas som di-

mensionerande (Trafikverket, 2011a). Utöver förinställda materialtyper ges användaren även 

viss frihet att utforma egna materialtyper. 

Teorin bakom tjällyftningsmodellen i programmet baseras på den av Hermansson (1999) pre-

senterade. Till skillnad från andra studier (Penner (1960), Konrad (1987a)) visar Hermanssons 

studie ingen direkt relation mellan vattenupptag och tjällyftning. Hermansson skriver också att 

tjällyftningen till stor del hänger ihop med värmeförlusten ur jorden och teoretiserar att tjällyft-

ningen ökar linjärt med jordens värmeförlust, upp till ett tröskelvärde då jorden uppnår en max-

imal tjällyftningshastighet. Andra studier (exempelvis Konrad (1987a)) har visat på att lyfthas-

tigheten faktiskt minskar vid alltför hög värmeförlust. 

Den maximala lyfthastigheten beror enligt Hermansson på jordens förmåga att transportera vat-

ten till tjälfronten. Detta är ingenting som beräknas i teorin, utan istället så antas ett maximalt 

vattenflöde som jorden kan generera. När jordens värmeförlust är stor nog för att frysa hela 

detta flöde uppnås detta ovan nämnda tröskelvärde för tjällyftningen. 

Mot bakgrund av Hermanssons teori använder heller inte PMS Objekt några uppgifter om ex-

empelvis jordens grundvattennivå, utan antar alltid att jorden har tillgång till vatten. Detta an-

tagande stämmer inte nödvändigtvis utan skulle kunna innebära att jordens tjällyftning övers-

kattas (Dagli, 2017). 

Andra begränsningar i modellen inkluderar kravet på att det använda värdet för maximal tjäl-

lyftningshastighet är representativt för jorden i fråga, något som ofta är omöjligt att avgöra utan 

mätningar i fält eller genom frysförsök. Vidare så skiljer modellen, till skillnad från exempelvis 

segregation potential theory, inte på lyft genererat av att befintligt vatten fryser och av att is-

linser bildas. (Dagli, 2017). 
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2.8 Modellering av tjällyftning 

Modelleringen består av två delar. En termisk modell för att bestämma temperaturfördelningen 

i profilen och en tjällyftningsdel som baseras på segregation potential theory (Konrad & 

Morgenstern, 1981). Temperaturfördelningen beräknas genom en endimensionell lösning av 

allmänna värmeledningsekvationen genom finita differensmetoden, se exempelvis Smith 

(1985). Tjällyftningen beräknas som summan av primär och sekundär tjällyftning. 

Beräkningen av tjällyftningen i den datormodell som tagits fram utförs i fyra steg: 

1. Initial temperaturfördelning i vägprofilen bestäms genom att modellera ett år baserat på 

månadsmedeltemperaturer i Kiruna. 

2. Temperaturfördelningen beräknas för aktuell säsong. 

3. Tjälfrontens djup, för enkelhets skull definierad som 0 ⁰C-isotermen, beräknas för året. 

4. Tjälfrontens läge och temperaturgradienten över tjälzonen används för att beräkna det 

teoretiska tjällyftet. Genom passningsräkning bestäms SP-värdet. 

Temperaturvariationen i överbyggnaden och undergrunden modelleras endimensionellt utifrån 

värmeledningsekvationen (vilken visas i ekvation 2-30 nedan) med finita differensmetoden. 

Lösningen sker numeriskt med explicit metod, Eulers lösning. Modellen är implementerad i 

Python 3.5.  

Allmänt skrivs den endimensionella värmeledningsekvation som en funktion av tid: 

𝜕𝑇

𝜕𝑡
= 𝛼

𝜕 𝑇

𝜕𝑧
, 0 ≤ 𝑧 ≤ 𝑍, 𝑡 ≥ 0 

(2-30) 

där 𝑇 är temperaturen [K], 𝑡 är tiden [s], 𝛼 är värmediffusiviteten [m2/s] och 𝑧 är djupet [m]. 

I Figur 9 visas principiellt den endimensionella modell som använts. I modellen är det övre 

randvillkoret (Tluft) lufttemperaturen för platsen, vilken är variabel och baseras på temperatur-

data från SMHI. Det undre randvillkoret är en konstant temperatur, vilken i modellen har anta-

gits till 5ºC. Modellen beräknar värmeutbytet från ytan och nedåt med en Taylorapproximation 

enligt ekvation 2-32 för varje tidssteg. 

𝑇(𝑡 + ∆𝑡) ≈ 𝑇(𝑡) +  
𝑑𝑇

𝑑𝑡
∆𝑡 

(2-31) 

Beräkningsmässigt uttrycks det som: 

𝑑𝑇(𝑖)

𝑑𝑡
= 𝛼

−(𝑇 − 𝑇 )

∆𝑧
+

(𝑇 − 𝑇 )

∆𝑧
 

(2-32) 
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Figur 9. Finit differensmodell. Övre randvillkor är lufttemperatur och undre randvillkor en konstant temperatur på ett stort 
djup, i detta fall 5°C. 

I beräkningsmodellen har alla element tjockleken 5 cm. Varje element har även en unik upp-

sättning materialegenskaper. De termiska egenskaperna beskrivs genom värmediffusiviteten, 

vilken har skattats med de metoder som beskrivits i avsnitt 2.4. Modellen inkluderar fasom-

vandling mellan vatten och is och tar hänsyn till skillnad i termiska egenskaper mellan frusna 

och ofrusna lager. 

Varje tidssteg i modellen är 20 min, vilket har funnits vara det högsta värde som tillåter mo-

dellen att konvergera. Detta innebär att varje dygn är uppdelat i 72 tidssteg, vilka alla antas ha 

samma temperatur. Denna temperatur är för initial temperaturfördelning baserad på historiska 

månadsmedeltemperaturer (vilken antas för samtliga dygn under månaden) och för de studerade 

säsongerna uppmätta dygnsmedeltemperaturer. Dessa temperaturdata är hämtade från SMHI 

och beskrivs i avsnitt 3.4. De respektive säsongerna antas börja 1a september och avslutas 31a 

augusti. Utöver denna skillnad i temperaturdata är beräkningsgången för initial temperatur och 

säsongernas temperatur identisk. 

Utifrån beräkningen av temperaturfördelningen i jorden beräknas sedan tjälfrontens djup under 

säsongens olika dygn. Denna antas för enkelhets skull motsvaras av 0 ⁰C-isotermen. 

Använda materialdata för modelleringen i denna studie finns i avsnitt 3.8. 

I det fjärde och sista steget beräknas tjällyftet för tidsteget. Detta görs med hjälp av ekvation 2-

18.
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3 Metod 

Denna studie har omfattat olika former av datainhämtning, dels i form av laboratorieförsök och 

dels i form av insamlande av mätdata såsom temperaturdata och inmätningar av den aktuella 

vägsträckan. Utifrån detta har jordens tjälfarlighet kunnat klassificeras med olika metoder, in-

kluderande bland annat frysförsök och båkåträkning utifrån uppmätta lyfthöjder. 

Utifrån dessa olika klassificeringar och beräkningar har sedan de olika analyserade metoderna 

för tjällyftningsberäkning och –klassificering kunnat jämföras både med varandra och de upp-

mätta tjällyften. 

3.1 Inmätning 

Om den aktuella vägsträckan, vilken visas i Figur 10, kan sägas att den är belägen i centrala 

Kiruna, med staden på dess östra sida och gruvan i väster. På stadssidan av vägen ligger en 

gång och cykelväg parallellt varefter en sluttning följer. På gruvsidan sluttar området flackt 

ifrån vägen mot gruvan. Jorddjupet i området är ca 1-5 m (SGU, 2018b). 

Vägen har inmätts månadsvis sedan november 2014. Detta har utförts på totalt 87 punkter, vilka 

redovisas i Figur 10 nedan. Av dessa omfattar 83 mätdubbar placerade i asfaltens ytterkanter 

och mitt, tre stycken bergrörelsepunkter och en fastpunkt. Dessa punkter inmäts i både horison-

tal- och vertikalled. Vid fem av dessa mätdubbar har även provtagning med kärnborrning ut-

förts, utförandet av detta beskrivs i avsnitt 3.2 nedan. De mätpunkter detta gäller visas i Figur 

11 nedan. Endast rörelser i dessa fem punkter och de tre bergrörelsepunkterna kommer att ana-

lyseras i detta arbete. 

Inmätningen utfördes med totalstation av typen Leica TS30 och etableras emot några av de 

deformationsplintar som LKAB har placerade runt staden för att följa upp marksättningar till 

följd av gruvdriften. För inmätning av mätdubbarnas position i asfalten användes Leica Mini-

prisma och till bergrörelsepunkterna Leica adapter 5/8 12 mm med Leica Cirkelprisma. 

Vissa månader har vissa punkter inte kunnat mätas på grund av snöförhållandena. Av samma 

orsak har inte den normala placeringen för att etablera totalstationen  

kunnat användas vid alla mätningar. En alternativ placering för detta har därför använts vid 

vissa mätningar. Av olika orsaker saknas dessutom mätningar helt för ett antal månader, dessa 

kompletteras därför genom interpolering av föregående och följande mätningar. Beräkning av 

lägen och höjder har utförts i SBG-GEOs programvara för geodesi. 
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Figur 10. Kartbild över var mätdubbarna är placerade. Kartbild från Lantmäteriverket (2008) via Google Maps (2018). 

 

Figur 11. Kartbild över var borrhålen och bergpunkterna är placerade. Kartbild från Lantmäteriverket (2008) via Google 
Maps (2018). 
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3.2 Provtagning 

Provtagningen av vägmaterialet utfördes genom borrning med borrbandvagn med en borrdia-

meter på 350 mm och skedde ner till 2 m djup eller stopp. Arbetet utfördes i enighet med Tra-

fikverkets krav, beskrivna av Trafikverket (2014). Materialet insamlades lagervis, där över-

gången mellan olika lager bestämdes okulärt för att sedan insamlas i vaxade provtagningslådor. 

Utöver detta har även tjockleken för respektive lager uppmätts och dess jordart bedömts okulärt.  

Provpunkterna benämns genom detta arbete dels med sina nummer ifrån Figur 11, men även 

med sina respektive två sista siffror. Det senare av detta främst när själva proverna diskuteras. 

Dessa benämns dessutom med en föregående bokstav som betecknar vilket typ av material som 

det handlar om. B innebär att det rör sig om bärlager, F är förstärkningslager och T är terass-

material. Exempelvis så är alltså provet som benämns som B11 bärlager ifrån punkt 111. 

3.3 Bedömning av lyfthöjd 

I normalfallet skulle lyfthöjden enkelt kunna bestämmas genom att jämföra marknivån under 

vintern med normalnivån under sommaren. I detta fallet försvåras dock denna analys genom att 

marken samtidigt sätter sig till följd av gruvbrytningen i Kiruna. För att korrigera mätvärdena 

för denna sättning beräknas en normalnivå för marken enligt uppmätta värden i juli 2015. Denna 

nivå korrigeras sedan genom att för varje mätpunkt ökas eller minskas enligt förändringarna 

som uppmätts vid den närmaste bergpunkten, vilka kan ses i Figur 11 ovan. Då punkt 306 är 

belägen mellan BR1 och BR2 har medelvärdet för dessa två bergpunkter används för att korri-

gera marknivån i det fallet. 

Vissa mätomgångar har, som tidigare nämnts, vissa punkter inte kunnat mätas in. I dessa fall 

antas mätvärdena variera linjärt mellan närmaste föregående och eftervarande värde. 

Att juli 2015 valdes som normalnivå beror på att detta var det lägsta mätvärdet under den första 

mätsäsongen för samtliga mätpunkter utom 121, vilken sjönk något ytterligare fram till oktober. 

Genom att använda värdet för juli 2015 som normalnivå har även värdena för efterföljande 

säsonger överlag visat sig vara rimliga. 

3.4 Temperaturdata 

Temperaturdata är inhämtat ifrån SMHIs arkiv för öppna data. Denna data omfattar dygnsme-

deltemperatur för samtliga dygn under perioden som mätningarna av vägsträckan omfattar (in-

kluderat data omfattar perioden 2014-09-01 – 2018-05-20), samt månatlig medeltemperatur ut-

ifrån historiska data. 
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Den observationsplats som använts är Kiruna Flygplats, belägen ca fem kilometer ifrån den 

aktuella vägsträckan. Denna är en automatisk station som kontinuerligt mäter temperaturen på 

platsen (SMHI, 2017). Temperaturmätningen sker elektroniskt genom att resistensen hos en 

platinatråd, vilken varierar med temperaturen, mäts (SMHI, 2018). Temperaturgivaren skyddas 

med strålningsskydd för att undvika påverkan av solstrålning och nederbörd (SMHI, 2018). 

Generellt medger detta en mätnoggrannhet på någon tiondels grad, vilket innebär att eventuella 

felaktigheter i enstaka mätvärden har en obetydlig påverkan på den beräknade dygnsmedeltem-

peraturen (SMHI, 2017). 

3.5 Geoteknisk karakterisering 

3.5.1 Siktning 

De olika proverna, hämtade från vägens olika lager, karaktäriseras utifrån sin gradering enligt 

metodiken beskriven i avsnitt 2.3. Denna bestäms i två steg; en våtsiktning, för att skilja 

material mindre än 0,063 mm från grövre material samt en torrsiktning, där det grövre materi-

alets fördelning mellan olika kornstorlekar bestäms. Även kornfördelningen för det finare 

materialet analyseras, i det fallet genom pipettering enligt avsnitt 3.5.2 nedan.  

3.5.1.1 Våtsiktning 

Våtsiktning rekommenderas för prover innehållande mer än 10% finjord, då avsevärda felak-

tigheter i bedömningen kan uppstå om materialet endast torrsiktas (Swedish Standards Institute 

(SIS), (2016a)). Detta då denna typ av material ofta dammar mycket när det är torrt, kan fastna 

i porer på grövre partiklar och även klumpa ihop sig till större klumpar. Alla dessa faktorer 

motverkas genom att använda våtsiktning, då det fångar in partiklar som annars kunnat damma 

bort och frigör partiklar som fastnat i andra eller klumpat ihop sig. 

Inför våtsiktning förbereds provet genom att torkas i en ugn med temperaturen 105 °C i 24 

timmar, varpå provet vägs för att bestämma dess totala massa (𝑚 ). I omgångar om maximalt 

ca 2 kg placeras provet därefter på en skit med hålstorlek 0,063 mm i våtsikten där det samtidigt 

som det överspolas med vatten skakas av en skakmaskin. Provet täcks även av en sikt med 

hålstorlek 2 mm för att motverka att partiklar hoppar ur sikten. Detta utförs tills det att vattnet 

som kommer ut ur sikten är fritt från synliga partiklar. 

Spolvattnet sparas för att senare kunna användas till sedimentationsförsök med pipettmetoden 

(se avsnitt 3.5.2). Det grövre materialet som inte passerat sikten torkas och vägs igen. Skillna-
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den mellan denna vägning (𝑚 ) och den inför våtsiktningen (𝑚 ) motsvarar massan fin-

jord (𝑚 ). Den exakta kornfördelningen för den grövre jorden bestäms genom att detta 

material efter torkning även analyseras med torrsiktning (se avsnitt 3.5.1.2). Andelen finjord 

(𝑓 , ) kan enkelt bestämmas som: 

𝑓 , = 𝑚 /𝑚  (3-1) 

3.5.1.2 Torrsiktning 

Torrsiktning utförs genom att flera siktar med minskande håldiameter staplas ovanpå varandra, 

varpå jordmaterialet hälls i den översta och grövsta sikten. Dessa skakas sedan i tio minuter i 

en skakmaskin för att kornen ska passera siktarna tills det att de fastnar på en sikt med mindre 

öppningar än kornens egen diameter. I detta fall användes siktar med öppningar om: 0.063, 

0.125, 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 5.6, 8, 11.2, 16, 22.4, 31.5, 63 mm. 

Genom att väga siktarna före och efter torrsiktningen kan man avgöra hur stor andel av materi-

alet som fastnat på respektive sikt och därigenom beräkna en kornkurva för materialet. Enligt 

samma princip som finjordshalten beräknas vid våtsiktningen kan vi enkelt beräkna hur stor 

andel av jorden som passerar en viss sikt: 

𝑓 = 1 −
𝑚 + 𝑚 +. . . +𝑚

𝑚
 

(3-2) 

där 𝑓  är andelen jord som passerar en sikt med håldiameter n mm. 𝑚  och 𝑚  motsvarar 

massan som hålls kvar på den största använda sikten respektive följande siktar med en håldia-

meter större än den aktuella sikten. 𝑚  motsvarar massan på den aktuella sikten och 𝑚  mot-

svarar den totala massan jord som använts vid försöket. 

Även om materialet har våtsiktats finns ofta en viss mängd finpartiklar kvar, vilka passerar den 

finaste sikten och fångas upp på bottentallriken under denna. Massan av detta finmaterial adde-

ras till den massa som tidigare uppmätts vid våtsiktningen och antas ha samma kornfördelning 

som det material som analyserats med hjälp av pipettmetoden (se avsnitt 3.5.2). 

SIS (2016a) rekommenderar att man vid torrsiktning av material med en maximal storlek på 63 

mm använder minst 40 kg material vid karaktäriseringen. På grund av begränsad mängd till-

gängligt material har dock inte detta kunnat efterföljas och ungefär 5-7 kg har använts vid ka-

raktäriseringen av respektive prov. 
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3.5.2 Sedimentationsanalys 

Sedimentationsanalys utförs för att karaktärisera graderingen hos provets finjord, vilken som 

sagt består av de korn som har en diameter på under 0,063 mm. Då denna jord inte kan karak-

täriseras genom siktning måste där andra metoder utnyttjas. 

Ett flertal metoder för detta är möjligt (Larsson, 2008) och i denna studie har den så kallade 

pipettmetoden använts. Man tillämpar där Stokes lag, vilken beskriver hur partiklar faller (se-

dimenterar) i en vätska. Då denna hastighet beror på partikelns radie kan lagen användas för att 

beräkna sedimentationshastighet för partiklar med olika storlek. Detta analyseras genom att ett 

prov av spolvattnet från våtsiktningen, vilket även för med sig jordens finpartiklar, analyseras. 

Detta utförs genom att ca 0,9 liter av provet blandas med ca 0,1 liter vattenlöst dispergerings-

medel i en hög cylinder med diameter 6 cm (se Figur 12 nedan). Dispergeringsmedlet hindrar 

partiklarna i provet från att klumpa ihop sig, vilket skulle få dem att falla till botten snabbare. 

Dispergeringsmedlet bestod i detta fall av tetranatriumdifosfat (𝑁𝑎 𝑃 𝑂 )-lösning med en kon-

centration på 1,5%. 

 

Figur 12. Försöksuppställningen vid sedimentationsförsöken. 

Provet rör sedan om kraftigt för att säkerställa en jämn fördelning av partiklar. Varpå det lämnas 

att sedimentera och ett tidtagarur startas. Prover om 10 ml tas från cylindern direkt när tidta-

garuret startas (kallat ”nollprov”), samt efter 1, 4.5, 9, 31, 75 och 220 minuter. De fem första 

av dessa prov tas på 10 cm djup i cylindern och de två sista tas på 5 cm djup. Ett lika stort prov 
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tas även av dispergeringsvätskan för att kontrollera koncentrationen av lösningen. Dessa prover 

hälls i glasflaskor, vilka dels vägs tomma innan de fylls (𝑚 ), efter att de fyllts (detta värde har 

dock endast använts för att säkerställa volymen på proven), samt efter att flaskorna därefter stått 

i en ugn på 105 °C i minst 24 timmar (𝑚 ). Genom dessa mått kan vi beräkna hur stor mängd 

jordpartiklar som tagits upp vid varje mättidpunkt. Massan av dessa beräknas som: 

𝑚 = 𝑚 − 𝑚 − 𝑚 /10 (3-3) 

där 𝑚  motsvarar mängden dispergeringsvätska i provet, vilket beräknas som: 

𝑚 =  𝑚 , − 𝑚 ,  (3-4) 

Det antas att inga partiklar alls har hunnit sedimenteras i nollprovet och det motsvarar därför 

den maximala partikeldiametern som bör finnas i provet efter våtsiktningen (0,063 mm). An-

delen partiklar som skulle passera en sikt med denna storlek motsvarar därför andelen finjord 

som bestämdes i våtsiktningen (𝑓 , ). 

För övriga prover beräknas den maximala korndiametern som antas finnas i provet med en 

omsrkivning av Stokes lag enligt ekvation 3-5 nedan (SIS, 2016a): 

𝑑 =
18 ∗ 𝜂

(𝜌 − 𝜌 ) ∗ 𝑔 ∗ ℎ /𝑡
 

(3-5) 

där 𝜂 är vattnets dynamiska viskositet, 𝜌  motsvarar kompaktdensiteten för jordpartiklarna (vil-

ket bestäms genom pyknometerförsök enligt avsnitt 3.5.3), 𝜌  motsvarar densiteten för vatten 

(vilken antas till 1,0 t/m3, 𝑔 är tyngdaccelerationen (vilken antas till 9,81 m/s2), ℎ  är prov-

tagningsdjupet och 𝑡 är tiden i sekunder sedan starten av försöket. 

Andelen jord som skulle passera en teoretisk sikt med denna håldiameter beräknas som: 

𝑓 = 𝑓 , ∗
𝑚 ,

𝑚 ,
 

(3-6) 

där 𝑚 ,  motsvarar massan jord från nollprovet och 𝑚 ,  massan jord i det aktuella provet. 

Dessa kornstorlekar och andelar adderas till den kornkurva som fås från torrsiktningen och 

kompletterar därmed denna med de fraktioner som är mindre än 0,063 mm. 

3.5.3 Pyknometerförsök 

Pyknometerförsök utförs för att exakt bestämma jordens kompaktdensitet (𝜌 ), vilket är densi-

teten hos det fasta materialet i jorden. 



Metod 

40 

Försöket utförs genom att mäta mängden vätska som en viss mängd jordmaterial undantränger. 

Detta genom att en provflaska vägs både tom (𝑚 ) och fullständigt fylld med avjoniserat vatten 

(𝑚 ), därigenom kan flaskans volym beräknas. I detta fall var volymen mellan 280-290 ml för 

de olika flaskorna. Flaskan töms därefter till omkring en tredjedel, varpå jordprovet hälls över 

i flaskan. I denna studie användes 30 g jordmaterial, även om vikten som används spelar mindre 

roll så länge som den uppmäts (benämns som 𝑚 ). För att minimera mängden luftfyllda 

porer i jordmaterialet bestod det dels av partiklar mindre än 4 mm och dels av större partiklar 

som krossats till samma storlek. 

Vattnet, tillsammans med jordprovet, kokas därefter upp och tillåts koka häftigt i ca 10 minuter. 

Detta minimerar mängden luft finns kvar i porer på jordpartiklarna. Provflaskan fylls därefter 

helt med avjoniserat vatten och ställs åt sidan för att svalna och avluftas. 

Vikten på den fyllda flaskan mäts (𝑚 ), efter att eventuella luftbubblor som uppkommit åter-

fyllts med avjoniserat vatten, efter ett och två dygn. Kompaktdensiteten i proverna beräknas 

därefter enligt ekvation 3-7 nedan. Avviker detta värde mer än 0,03 t/m3 utförs även en tredje 

mätning efter tre dygn, varpå medelvärdet av de två närmaste värdena antas motsvara kompakt-

densiteten för provet. Om värdena för de två första mätningarna däremot befinner sig inom 

denna marginal används medelvärdet från dessa två som kompaktdensiteten för provet. 

För att minimera risken för felmätningar på individuella pyknometrar har tre separata försök 

utförts på varje jordprov. I likhet med värdena för de individuella pyknometrarna så har den 

mest avvikande pyknometern bortsetts ifrån i de fall där skillnaden mellan kompaktdensiteten 

för två av pyknometrarna är större än 0,03 t/m3. I annat fall har medelvärdet av de tre densite-

terna använts som kompaktdensiteten för materialet. 

Kompaktdensiteten för proven beräknas enligt (SIS, 2016b): 

𝜌 =
𝑚

(𝑚 − 𝑚 ) − 𝑚 + 𝑚 − (𝑚 )
∗ 𝜌  (3-7) 

3.5.4 Proctorpackning 

Proctorpackning utförs för att kunna bestämma ett materials packningsegenskaper, detta i syfte 

att kunna bestämma en lämplig vattenkvot för materialet till frysförsöken och packningsgraden 

vid detsamma. Detta utförs genom att material fylls i en cylindrisk form och sedan packas med 

en fallvikt. Detta utförs i en specifik proctorapparat (se Figur 13 nedan) där såväl form som 

fallvikt är utformade enligt ett standardiserat utförande. I denna studie användes för proctor-

packningen en apparat av modellen Fröwag 2.151. Formen som användes till denna motsvarar 
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standard A, vilken har en diameter på 100 mm och en höjd på 120 mm (SIS, 2010). Till denna 

form användes även en förhöjningsring på 60 mm för att förhindra att material ska falla ut ur 

formen. Fallvikten som användes var enligt standard B, vilken har en massa på 4,5 kg och en 

radie på 50 mm (SIS, 2010). 

 

Figur 13. Försöksuppställningen vid proctorpackning. 

Proctorpackning utfördes endast på två jordprover, nämligen de som senare skulle användas till 

frysförsök (terrassmaterial från provpunkt 101 och 111). För dessa jordprover utfördes proctor-

packning vid fyra olika (eftersträvade) vattenkvoter, 4, 5, 6 och 7%. Materialet förbereddes 

genom att först torkas i en ugn på 105°C i 24 timmar, därefter blandades jordmaterialet med 

vatten för att uppnå önskad vattenkvot. Innan vattnet tillsattes tilläts även jordprovet att svalna 

för att undvika avdunstning. På grund av den relativt lilla storleken på provformen för frysför-

söken användes där endast material i storleken 0-16 mm, varför samma storleksbegränsning 

även användes för proctorpackningen. 

I metoden som användes i denna studie fylldes formen sedan i fem steg där varje steg innebar 

att formen fylldes på till en femtedel tills den efter det femte steget var helt fylld. Varje steg 

efterföljdes dessutom av packning. Själva packningen utfördes genom att fallvikten släpptes 

från en höjd om 0,46 m. Detta utfördes för varje steg 25 gånger, med mellanvarande rotation 

av provet. I den aktuella apparaten motsvarar detta programmet EN A1 25b. Utförandet mots-

varar det som beskrivs i avsnitt 7.4 av standarden för proctorpackning (SIS, 2010). 
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Efter avslutad packning togs förhöjningsringen lös och provet avjämnades i nivå med formens 

överkant. Materialet togs därefter ut ur denna och vägdes (𝑚 å ), varpå provet åter torkades och 

sedan vägdes (𝑚 ) för att kontrollera dess faktiska vattenkvot (𝑤). 

Utifrån detta kan både skrymdensitet (𝜌) och torrdensitet beräknas (𝜌 ): 

𝜌 = 𝑚 å /𝑉 (3-8) 

där 𝑉 är volymen av proctorformen, vilken är uppmätt till 942 cm3. 

𝜌 = 𝑚 /𝑉 (3-9) 

Vattenkvoten i provet beräknas enligt: 

𝑤 = (𝑚 å − 𝑚 )/𝑚  (3-10) 

Denna ekvation, används både vid preparering av proverna inför försöken och vid kontroll av 

den faktiska vattenkvoten efter försöken. 

3.6 Frysförsök 

Tjälprocessen kan simuleras i en laboratoriemiljö och utifrån dessa försök kan ett SP0-värde för 

jorden utvärderas. Internationellt finns ett flertal metoder för utförande av frysförsök, men prin-

cipen är ofta densamma som används i denna studie, om än med variationer avseende mått på 

provform, belastning av provet etc. (Chamberlain, 1981). 

Det jordprov som ska användas packas in i en cylindrisk form av plexiglas, med en diameter på 

10 cm. Jorden tillförs vid packningsarbetet en vattenmängd som gör det lättarbetat och möjligt 

att nå en så hög densitet som möjligt. Denna vattenmängd bestäms utifrån de vattenkvoter och 

densiteter som uppmätts vid proctorpackningen. Jorden ifylls och packas i cylindern tills jor-

dens höjd är 10 cm, detta utförs i fem omgångar med mellanvarande packning, vilken sker med 

handstamp. På grund av den relativt lilla diametern på formen har provmaterialet begränsats till 

att endast omfatta material upp till 16 mm. Detta då större korn alltför stora korn försvårar 

packningsarbetet avsevärt. Detta problem återkommer i de flesta testuppställningar, då det är 

ovanligt med uppställningar som har större provformar än den som användes i detta fall 

(Chamberlain, 1981). 

I provet införs sedan fem temperaturgivare (termoelement typ T) på 15, 35, 55, 75 och 95 mm 

avstånd från provets topp. För att undvika att deras lägen förändras alltför mycket till följd av 

tjällyftning införs de endast ca 5 mm i provet. Dessutom placeras givare direkt på och under 

provet. Två givare mäter även temperaturen i klimatskåpet där provet är placerat (vilket är en 

kommersiell kyl från Electrolux) respektive det omgivande rummets temperatur. Utöver detta 
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mäts även rörelserna av provets överyta med hjälp av en LVDT-enhet av typen Solatron S-

Series. Alla dessa mått loggas var 5e minut under försökets utförande. 

Provet är under försökets utförande anslutet till två kylenheter av typen Lauda RE 1050. Den 

ena av dessa kyler provets topp till en temperatur om ca -5°C, medan den andra värmer provets 

botten till en temperatur om ca 3°C. Den omgivande temperaturen i klimatskåpet är under för-

söken 4°C. Provet är under försöket isolerat med ett 7 cm tjockt lager av frigolitkulor med en 

diameter på ca 1 mm. Under försökets utförande har provets botten varit anslutet till en vatten-

försörjning för att hela tiden kunna transportera vatten till frysfronten. 

Denna uppställning möjliggör att simulera en endimensionell värme- och vattentransport ge-

nom provet, vilket är det scenario som ofta antas när tjäle studeras (Zeinali, et al., 2016). För-

söksuppställningen innan isoleringen har påförts visas i Figur 14 nedan. 

Innan försöket inleddes har provet vattenmättats fullständigt genom att anslutas till en vatten-

försörjning i ca 24 timmar. Flödet i denna har varit relativt lågt för att undvika att partiklarna i 

provet omfördelas. Provet har därefter tillåtits nå jämviktstillstånd vid klimatskåpets temperatur 

på ca 4°C. Under denna utjämning har vattentillflödet till provet strypts. 

 

Figur 14. Försöksuppställningen innan påföring av isolering. 
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3.6.1 Bestämning av SP-värde från frysförsök 

Utifrån frysförsöken kan ett SP0-värde utvärderas med hjälp av den metodik som beskrivs av 

Konrad (1987b). Detta utförs vid den tidpunkt då stationära förhållanden råder, dvs. när tjäldju-

pet inte längre ökar. Detta innebär att ingen ytterligare jord fryser och det enda bidraget till 

tjällyftningen kommer från det sekundära lyftet. Ekvation 2-18 kan då förenklas till: 

𝑑ℎ

𝑑𝑡
= 1.09𝑆𝑃 ∗ 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑇 ↔ 𝑆𝑃 =

𝑑ℎ
𝑑𝑡

1,09 ∗ 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑇
 

(3-11) 

Utifrån detta kan vi enkelt beräkna SP0-värdet eftersom både lyfthastigheten ( ) och tempera-

turgradienten (𝑔𝑟𝑎𝑑𝑇) kan utvärderas utifrån frysförsöket. 

3.7 Beräkning av tjällyftning i PMS Objekt 

Tjällyftningen har i PMS Objekt simulerats ganska förenklat genom att använda de lagertjock-

lekar som tidigare uppmätts och de data som de olika materialtyperna är förinställda med. Två 

olika modeller har använts, där terassmaterialet har varierats mellan materialtyperna grovkornig 

jord (vilket är materialtypen som det provtagna terassmaterialet karaktäriserats som) och bland-

kornig jord med upp till 30% finjord (vilket hade varit nästa klass om finjordshalten varit 

högre). Materialdata för dessa och övriga överbyggnadsmaterial visas i Tabell 13 nedan. Ob-

servera att 𝑊 är vattenhalt, dvs. den volymetriska andelen vatten i jorden. 

Tabell 13. Använda materialdata till beräkningen av lyfthöjd i PMS Objekt. Alla data utom tjocklek kommer från (Trafikverket, 
2011a). För förklaring av förkortningarna hänvisas till teckenförklaringen i början av rapporten. 

Materialtyp Tjocklek 

[mm] 

Tjällyf-

tande 

𝑾 

[%] 

𝝆𝒅 

[kg/m3] 

𝒏 

[%] 

𝑺𝒓 

[%] 

𝒌𝒖,𝒐𝒇𝒓 

[W/℃,m] 

𝒌𝒖,𝒇𝒓 

[W/℃,m] 

Bitumenbundet 

slitlager 

50 Nej 1% 2200 17% 13% 2,00 2,00 

Bitumenbundet 

bärlager 

100 Nej 1% 2200 17% 13% 2,00 2,00 

Obundet bärlager 200 Nej 3% 2000 25% 24% 1,33 1,02 

Förstärkningslager 

krossat material 

500 Nej 3% 2000 25% 24% 1,33 1,02 

Blandkornig jord 

med <=30% finjord 

5000 Ja 13% 1900 28% 88% 1,80 2,43 

Grovkornig jord 5000 Nej 10% 1800 32% 56% 1,40 1,64 
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Då ingen VViS-station finns i Kiruna har data för Svappavaara använts. För denna finns tem-

peraturdata för perioden 1996–2011 tillgängligt i programmet och tjällyftningen för alla dessa 

säsonger har modellerats i programmet. 

3.8 Modellering av tjällyftning och SP-värde 

De grundinställningar för materialegenskaperna som används i modelleringen av SP0-värdet 

anges i Tabell 14 nedan, vilken motsvarar material T11. Det andra terassmaterialet, T1, listas 

istället i Tabell 15 som en variant av denna, då endast kompaktdensiteten skiljer dessa två 

material. 

Värdet på vattenkvot och vattenmättnadsgrad i Tabell 14 har baserats på de av Trafikverket 

(2011a) angivna värdena för materialtyperna. Den av Trafikverket angivna vattenhalten har 

dock beräknats om till vattenkvot genom ekvation 3-12 nedan.  

𝑤 =
𝑊

𝜌 + 𝑛 ∗ 𝑆
 

(3-12) 

Kompaktdensiteten har bestämts genom pyknometerförsök. Värmeledningstalet för jordens 

partiklar har, utifrån värdena angivna i Tabell 9 och antagandet att jordens partiklar består av 

granit och möjligen viss andel magnetit, antagits till 4 W/m,℃. Jordens värmeledningsförmåga 

och värmekapacitet har sedan beräknats med metodiken som beskrivits i avsnitt 2.4. 

Torrdensiteten för de olika materialen beräknas som: 

𝜌 = (1 − 𝑛) ∗ 𝜌  (3-13) 

Tabell 14. Använda materialdata för modelleringen av tjällyftningen. Vattenkvot och vattenmättnadsgrad är baserade på 
(Trafikverket, 2011a). 

Material Tjocklek 
[m] 

Vattenkvot 
[%] 

Kompaktdensitet 
[t/m3] 

Porositet 
[%] 

Vattenmättnadsgrad 
[%] 

Bundna lager 0,15 0,5% 2,8 17% 13% 
Obundet bärlager 0,2 1,3% 2,8 25% 24% 
Förstärkningslager 0,5 3,3% 2,8 25% 64% 
Grovkornig jord 5,15 4,7% 2,83 32% 56% 

 

Materialegenskaperna från Tabell 14 ovan har även varierats för att utföra en parameterstudie 

av modellens känslighet för olika parametrar. Alternativa materialegenskaper som använts för 

parameterstudien visas i Tabell 15. Det har antagits att de bundna lagrens egenskaper har en 

begränsad inverkan på modellen, varför dessa inte varieras i parameterstudien. I parameterstu-

dien har en parameter i taget varierats, varför varje rad i Tabell 15 motsvarar ett eget fall. Övriga 
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parametrar har de värden som anges i Tabell 14. För samtliga fall har temperaturdata för sä-

songen 2014-2015 använts. Valet av just denna säsong har skett godtyckligt, då temperaturen 

inte varit en faktor som varierats i parameterstudien. 

Tabell 15. Materialdata till parameterstudie av datormodellen. 

Parameter varierad Bärlager Förstärkningslager Terassmaterial 
Kompaktdensitet T1 [t/m3] 2,97 3,00 2,86 
Kompaktdensitet Normal [t/m3] 2,70 2,70 2,70 
Kompaktdensitet Låg [t/m3] 2,60 2,60 2,60 
Värmeledning partiklar hög [W/m,℃] 5,00 5,00 5,00 
Värmeledning partiklar normal [W/m,℃] 3,00 3,00 3,00 
Värmeledning partiklar låg [W/m,℃] 2,00 2,00 2,00 
Porositet hög [%] 30 30 37 
Porositet låg [%] 20 20 27 
Porositet mycket låg [%] 10 10 15 
Fullständigt vattenmättnad [%] 100 100 100 
Vattenmättnadsgrad hög [%] 30 70 60 
Vattenmättnadsgrad hög [%] 10 30 30 
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4 Resultat 

4.1 Provtagning 

Borrningen i de fem provpunkterna, redovisade i Figur 11, genomfördes 14 september 2017 

och gav, förutom materialet som använts till labförsöken, möjligheten att uppmäta tjocklekar 

för vägens olika lager i punkterna samt en preliminär klassificering av ingående material i dessa. 

I tre av punkterna (punkt 11, 16 och 21) borrade man till stopp emot antaget berg eller blockjord 

på ett djup på mellan 71–184 cm. Det är sannolikt att detta stopp var emot berg då jorddjupet i 

området kring dessa punkter är omkring en till tre meter (SGU, 2018b). I de övriga punkterna 

nåddes dock inget stopp vid det borrade djupet om 155–286 cm. Detta illustreras i Figur 15, 

vilken visar tjockleken för olika lager i de olika provpunkterna. I figuren ser man hur det upp-

mätta jorddjupet minskar ju längre norrut provpunkterna är belägna. Punkterna återfinns över 

en 250 m lång sträcka, med ett inbördes avstånd om 50 m. 

I punkterna 1, 11 och 16 har en relativt homogen vägkropp kunnat observeras med 14–15 cm 

beläggning, 21–23 cm bärlager och 49–57 cm förstärkningslager. I övriga två punkter har inte 

något bärlager observerats. Överbyggnaden som kommer att antas i modellen baseras på upp-

byggnaden i de tre förstnämnda punkterna och har därför antagits ha en uppbyggnad med 15 

cm beläggning, 20 cm bärlager och 50 cm förstärkningslager. Samtliga obundna lager gavs en 

preliminär klassificering som sandigt grus, med maximal korndiameter varierande mellan 32-

130 mm. 

 

Figur 15. Illustration av provtagen vägöverbyggnad i de fem provpunkterna. 
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Vid besök på sträckan observerades vägen generellt endast ha mindre skador, undantaget vid 

mätpunkerna 6 och 19 där relativt omfattande sprickbildning och hävning av vägen kunde ob-

serveras. Utöver detta har även sprickbildning i vägens ytterkanter observerats på ett antal plat-

ser. Detta antas dock snarare vara resultatet av horisontella rörelser orsakade av gruvdriften än 

resultatet av tjälrörelser. Då skadorna i punkt 19 är belägna diagonalt över vägen antas det att 

dessa kan vara orsakade av exempelvis uppfrysning av en ledning eller dylikt, även om inga 

undersökningar av detta är utförda. 

Protokoll från provtagningstillfället bifogas rapporten i Bilaga B. I detta återfinns lagertjockle-

kar och bedömt material för respektive provpunkt. 

4.2 Kompaktdensitet 

Utifrån pyknometerförsöken har kompaktdensiteter för samtliga provtagna material kunnat be-

stämmas, dessa redovisas i Tabell 16 nedan. Som kan utläsas ur denna är kompaktdensiteten 

för alla material, undantaget bär- och förstärkningslager i provpunkt 1, relativt jämn med värden 

på mellan 2,80 - 2,86 t/m3. Detta är relativt höga värden om man jämför med vad som vanligen 

antas för jordmaterial (Larsson, 2008). 

Komplett mätprotokoll från försöken bifogas i Bilaga C. 

Tabell 16. Uppmätta kompaktdensister för samtliga prover. 

Provpunkt 1 6 11 16 21 

Kompaktdensitet [t/m³] 

Bärlager 2,97 - 2,80 2,84 - 

Förstärkningslager 3,00 2,85 2,80 2,82 2,85 

Terassmaterial 2,86 - 2,83 - - 

 

4.3 Proctorpackning 

För de två terrassmaterialen (T1 och T11) har proctorpackning utförts. I Figur 16 nedan redo-

visas resultaten från dessa försök. Som kan utläsas uppnåddes för prov T1 den maximala torr-

densiteten 2,34 t/m³ vid vattenkvoten 5,3%. För prov T11 uppnåddes den maximala torrdensi-

teten 2,32 t/m³ vid vattenkvoten 5,2%. 

Komplett mätprotokoll från försöken bifogas i Bilaga D. 
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Figur 16. Torrdensitet för terassmaterialet efter utförd proctorpackning vid olika vattenkvoter 

4.4 Jordartsbestämning 

Samtliga jordprover har, enligt metoden som tidigare beskrivits i avsnitt 3.5, karaktäriserats 

genom våt- och torrsiktning samt sedimentationsanalys med pipettmetoden. Resultaten av dessa 

redovisas i Tabell 17 nedan, där andelar av olika fraktioner anges, samt klassificering av proven 

enligt både europeisk och amerikansk modell (vilka beskrivits i avsnitt 2.3). Som synes klassi-

ficeras samtliga prover enligt den europeiska modellen som grus, med tilläggsordet sand i två 

fall och det frivilliga tillägget något siltig för samtliga prov utom F16.  

Den amerikanska modellen USCS klassificerar också samtliga jordar som grus, i de flesta fall 

dåligt graderat (poorly graded). Då ingen analys av finjordens plastiska egenskaper genomförts, 

kan dock ingen fullständig bedömning göras, utan samtliga möjliga karaktäriseringar listas i 

Tabell 17 nedan. Valet mellan dessa påverkar dock inte valet av tjälfarlighetsklass enligt 

USACEs metod i detta fall. Enligt både denna och Trafikverkets system förväntas inte något av 

jordproven vara nämnvärt tjälfarliga. 

Material som klassificeras som sten enligt europeisk standard ingår inte i sammanställningen i 

Tabell 17 nedan. Sådant material fanns vid siktningen av proven F1, F6 och F21. Material klas-

sificerat som sten är dock inkluderat i mätprotokollen från karaktäriseringen, vilka återfinns i 

Bilaga E. 
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Tabell 17. Sammanfattning av resultat från jordartsanalys och tjälfarlighetsklassificering 

Prov % 
Grus 

% 
Sand 

% 
Silt 

% 
Ler 

CU CC Klass. IEG Klass. USCS Materi-
altyp 
AMA 

Klass. 
TRV 

Klass. 
USACE 

B1 67,3 24,5 7,3 0,9 92,3 3,0 (si)saGr GW-GM/GC 1 1 ITF 

F1 77,8 16,2 5,3 0,7 95,8 11,0 (si)Gr GP-GM/GC 1 1 ITF 

T1 71,0 20,1 8,1 0,9 112,3 7,2 (si)saGr GP-GM/GC 1 1 ITF 

F6 76,1 16,3 7,0 0,6 86,1 7,1 (si)Gr GP-GM/GC 1 1 ITF 

B11 75,5 17,3 6,6 0,6 88,5 5,8 (si)Gr GP-GM/GC 1 1 ITF 

F11 73,2 13,5 12,0 1,2 91,9 4,2 (si)Gr GM/GC/GC-GM 2 1 MTF 

T11 70,3 19,2 8,9 1,6 86,5 2,7 (si)Gr GW-GM/GC 2 1 ITF 

B16 78,6 14,2 6,6 0,6 77,3 12,8 (si)Gr GP-GM/GC 1 1 ITF 

F16 86,8 8,4 4,4 0,5 33,2 5,0 Gr GP-GM/GC 1 1 ITF 

F21 78,5 14,5 6,3 0,7 69,4 10,0 (si)Gr GP-GM/GC 1 1 ITF 

 

I Figur 17 nedan redovisas kornkurvor för de två prover för vilka tjällyftningsförsök har utförts, 

nämligen de två terrassmaterialen T1 och T11. Kornkurvor för övriga material finns, precis som 

mätprotokoll för försöken, bifogade i Bilaga E. 

Noterbart bland övriga prover är att materialet i förstärkningslagren generellt är för grovt för 

att vara godkänt enligt Trafikverkets krav. Detta syns i kornkurvorna genom att kurvan för 

materialet befinner sig till höger om begränsningslinjerna. Tvärt om så är bärlagret i punkt 1 

(B1) för finkornigt och därför icke godkänt av den anledningen. Begränsninglinjerna för dessa 

material är desamma som presenterats i Tabell 2 och Tabell 3 och som anges av Trafikverket 

(2011c). 
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Figur 17. Kornkurva för prov T1 och T11 

4.5 Temperaturdata 

Uppmätta dygnsmedeltemperaturer från mätstationen Kiruna flygplats illustreras i Figur 18 ne-

dan. Detta data har analyserats utifrån köldmängd, för vilket beräknade värden för respektive 

säsong finns i Tabell 18. Detta illustreras även månadsvis i Figur 19. 

Noterbart i mätdatat är att säsongen 2017/2018 var betydligt kallare än övriga tre säsonger, 

vilket främst beror på att månaderna februari och mars under säsongen var kallare än de var 

under övriga säsonger. Det kallaste dygnet under perioden var dock 7 januari 2016, för vilket 

dygnsmedeltemperaturen var så låg som -33,4°C. Historiska värden för månatliga medeltem-

peraturer vid mätstationen finns i  

Tabell 19. Det kan noteras att den totala köldmängden för en medelsäsong, vilken är 1907 ne-

gativa graddagar, är större än den under alla säsonger som ingår i denna studie. 

Fullständiga mätdata, inklusive köldmängder, för perioden finns bifogade i Bilaga F. 

 

Figur 18. Dygnsmedeltemperaturer från mätstation Kiruna flygplats för perioden 2014-08-01 till 2018-05-20 
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Tabell 18. Total köldmängd för de olika månaderna och säsongerna. 

Säsong Startdatum Slutdatum 
Köldmängd 

[neg. graddagar] 
14-15 2014-10-09 2014-10-31 53,4 
14-15 2014-11-01 2014-11-30 216,1 
14-15 2014-12-01 2014-12-31 274,2 
14-15 2015-01-01 2015-01-31 412,1 
14-15 2015-02-01 2015-02-28 187 
14-15 2015-03-01 2015-03-31 100,4 
14-15 2015-04-01 2015-04-30 26,3 
14-15 2015-05-01 2015-05-03 2,4 
    SUMMA 1271,9 

    
15-16 2015-10-22 2015-10-31 15,4 
15-16 2015-11-01 2015-11-30 144,9 
15-16 2015-12-01 2015-12-31 185,6 
15-16 2016-01-01 2016-01-31 488,6 
15-16 2016-02-01 2016-02-29 264 
15-16 2016-03-01 2016-03-31 155,5 
15-16 2016-04-01 2016-04-25 44,5 
    SUMMA 1298,5 

    
16-17 2016-10-08 2016-10-31 26,7 
16-17 2016-11-01 2016-11-30 241,3 
16-17 2016-12-01 2016-12-31 183,9 
16-17 2017-01-01 2017-01-31 246,9 
16-17 2017-02-01 2017-02-28 256,6 
16-17 2017-03-01 2017-03-31 193,9 
16-17 2017-04-01 2017-04-30 105,7 
16-17 2017-05-01 2017-05-13 18,7 
    SUMMA 1273,7 

    
17-18 2017-10-20 2017-10-31 54,4 
17-18 2017-11-01 2017-11-30 213,5 
17-18 2017-12-01 2017-12-31 316 
17-18 2018-01-01 2018-01-31 432,7 
17-18 2018-02-01 2018-02-28 435,8 
17-18 2018-03-01 2018-03-31 316,6 
17-18 2018-04-01 2018-04-13 52,9 
    SUMMA 1821,9 

 

Tabell 19. Månatlig medeltemperatur [°C] 

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 
-14,3 -13,4 -9 -3,7 2,6 4,5 11,5 9,5 4,4 -1,6 -8,6 -12,6 
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Figur 19. Köldmängd per månad och säsong. 

4.6 Inmätning i fält 

4.6.1 Bedömd tjällyftningshöjd 

Storleken på tjällyftningen bedöms som tidigare sagts som skillnaden mellan de uppmätta ni-

våerna och de antagna normalvärdena för marknivåerna utifrån bergrörelsemätningarna. Ett ex-

empel på dessa två dataserier från punkt 306 visas i Figur 20 nedan. För båda dessa värden syns 

en tydlig nedåtgående trend (sättning). Denna sättning, vilken kan ses i Figur 21, är accelere-

rande i samtliga bergpunkter, i synnerhet BR3. Bedömda tjälrörelser (lyft och tö) för samtliga 

mätpunkter illustreras i Figur 22a-e nedan. Som kan ses i dessa figurer är den bedömda tjällyft-

ningen i alla mätpunkter som störst under den andra säsongen. Under samtliga säsonger upp-

mättes den största tjällyftningen i punkt 306, vilken uppvisar mer än dubbelt så stor tjällyftning 

som någon av övriga punkter. Observera även den avvikande skalan i grafen för denna prov-

punkt jämfört med de övriga. 

Numeriska värden både för punkternas rörelse, bergsrörelserna och beräknad tjällyftningshöjd 

bifogas i Bilaga G. 
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Figur 20. Uppmätta marknivåer och antagna ”basnivåer” för marken vid punkt 306. 

 

Figur 21. Förändringar i bergspunkternas nivå. 
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Figur 22a. Bedömda tjälrörelser i punkt 101. Figur 22b. Bedömda tjälrörelser i punkt 306. 

Figur 22c. Bedömda tjälrörelser i punkt 111. Figur 22d. Bedömda tjälrörelser i punkt 316. 

Figur 22e. Bedömda tjälrörelser i punkt 121. 
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4.7 Skattning av SP-värde 

4.7.1 Med Saarelainens metod 

SP-värdet för de undersökta punkterna har beräknats vid de olika mättillfällena med hjälp av 

Saarelainens metod (1996), vilken beskrivits i avsnitt 2.7.5. Månader då interpolation har an-

vänts för att bestämma marknivå är inte inkluderade, däremot har inte mättillfällen då bergs-

punkternas nivåer är interpolerade exkluderas ifrån beräkningen. Mätningar från oktober har 

även de exkluderats på grund av den lilla köldmängd som hunnit uppkomma till dess. 

Använt värde för köldmängden är beräknat vid mätdatumet utifrån det tillgängliga datat från 

SMHI (vilket finns tillgängligt i Bilaga F). Tjäldjupet är beräknat som nivån för den djupaste 

nollgradersisotermen, vilket har beräknats med den datormodell som framtagits för arbetet. 

Använda värden för de olika variablerna, samt beräknade SP- och SP0-värden (före respektive 

efter att värdet korrigerats med hänsyn till jordens överlast från vägkroppen) visas i Tabell 20 

nedan. Genomsnittliga värden för SP0 i de två punkterna visas månadsvis i Figur 23. Från denna 

kan man samma generella trend för SP0 i båda mätpunkterna, med de högsta värdena i början 

av säsongen och tydligt lägre värden i slutet av säsongen. Det är ur figuren även tydligt att 

värdena för T11 är genomgående högre, varför materialet i punkten kan antas vara mer tjälfar-

ligt än det i T1. 

Tabell 20. Beräknade SP-värden utifrån fältmätningar. 

Mätdatum Köldmängd 
[graddagar] 

Tjällyft [mm] Tjäldjup [m] T1 [mm2/°C,d] T11 [mm2/°C,d] 
  101 111 101 111 SP SP0 SP SP0 

2015-01-23 866,3 21 38 1,18 1,38 14,2 13,3 30,2 28,3 
2015-02-20 1113 20 38 1,38 1,63 12,4 11,5 27,7 25,8 
2015-03-18 1177,5 27 44,5 1,58 1,78 18,1 16,7 33,5 31,1 
2015-04-24 1258,5 14 35 1,68 1,88 9,3 8,6 26,1 24,1 
2015-11-23 128,4 30 34,5 0,43 0,53 49,6 47,6 70,5 67,7 
2015-12-21 271,8 36 50 0,73 0,88 48,0 45,6 80,5 76,5 
2016-02-17 993,1 18 34,5 1,28 1,53 11,6 10,8 26,5 24,7 
2016-03-22 1231,4 15 34,5 1,53 1,78 9,3 8,6 24,9 23,1 
2016-04-21 1293,3 22 44 1,63 1,88 13,8 12,8 31,9 29,5 
2016-11-24 227,2 12 18 0,63 0,83 16,5 15,7 32,7 31,1 
2016-12-28 444,7 18 29,5 0,98 1,13 19,7 18,6 37,3 35,2 
2017-04-10 1179,9 20,6 32,7 1,53 1,73 13,3 12,3 23,9 22,2 
2017-11-30 267,9 26 25 0,68 0,83 32,8 31,1 38,5 36,7 
2017-12-19 443,8 25 32,5 0,93 1,08 26,1 24,6 39,4 37,2 
2018-02-01 1034,2 28 35 1,28 1,53 17,3 16,1 25,8 24,1 
2018-03-21 1691,8 29 35 1,63 1,93 13,9 12,9 19,9 18,4 
2018-04-26 1821,9 15 14,5 1,85 2,13 7,6 7,0 8,5 7,8 
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Figur 23. Genomsnittligt SP0-värde per månad i de två punkterna 

4.7.2 Genom empiriska samband 

Skattning av SP-värden har utförts empiriskt för de två terrassmaterialen T1 och T11 genom att 

använda metodiken som presenterades i avsnitt 2.7.3. Beräkningar har utförts både för det full-

ständiga materialet samt för endast finmaterialet. Dessa sistnämna beräkningar betecknas med 

ett F i Tabell 21 nedan. Som kan ses ur tabellen blir beräknade SP0-värdet relativt snarlika för 

de olika fallen hos materialen. Skillnaden mellan att inkludera allt material och endast det fin-

korniga är däremot mycket stor. 

Medelvärdet för jordens finpartiklar har beräknats utifrån den uppmätta kornstorleksfördel-

ningen vid sedimentationsförsöken, där andelarna mellan olika fraktioner har interpolerats lin-

järt. Den specifika ytarean för lerpartiklar antas vara 110 m2/g, enligt de värden för svenska 

leror som presenteras av Smith & Tice (1988). 

Att 𝑆𝑃 /𝑆𝑃 ,  endast anges för T11 med finmaterial i Tabell 21 beror på att 𝑆 /𝑆  < 1 för 

övriga fall, varför 𝑆𝑃 /𝑆𝑃  = 𝑆 /𝑆  . 

Tabell 21. Beräknade SP-värden för proverna T1 och T11. 

 

𝑫(𝟓𝟎)𝑭𝑭 
[µm] 

𝑺𝒔,𝒓𝒆𝒇 
[m2/g] 

𝑺𝑷𝟎,𝒓𝒆𝒇 
[mm2/°C∙d] 

𝑺𝒔 
[m2/g] 

𝑺𝒔/𝑺𝒔,𝒓𝒆𝒇 
[-] 

𝑺𝑷𝟎/𝑺𝑷𝟎,𝒓𝒆𝒇 
[-] 

𝑺𝑷𝟎  
[mm2/°C∙d] 

T1 12,5 13,02 234 0,96 0,074 - 17 
T1F 12,5 13,02 234 10,67 0,819 - 192 
T11 17,5 11,31 201 1,33 0,118 - 24 
T11F 17,5 11,31 201 12,62 1,116 1,66 183 
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4.7.3 Från frysförsök 

Utifrån de frysförsök som utförts har SP0-värdet beräknats för jorden genom metodiken som 

beskrivits i avsnitt 3.6.1. Temperaturfördelningen i provet T11 som funktion av tiden visas i 

Figur 24 nedan. Som kan ses sjunker hastigheten mycket snabbt i början av försöket för att 

sedan minska betydligt långsammare. Samma mönster kan ses för temperaturförändringen i 

prov T1. För fullständiga mätvärden från de båda proverna ombedes den intresserade läsaren 

att kontakta författaren. Detta då den stora datamängden omöjliggör att bifoga datat numeriskt 

till denna rapport. 

 

Figur 24. Temperaturfördelning i provet under frysförsöket för prov T11. 

Tidpunkten när stationära termiska förhållanden inträtt antas vara när tjällyftningshastigheten 

inte längre avtar och är så gott som linjär. Detta bedöms för båda proverna vara fallet när för-

söket pågått i 72 timmar. 

Det uppmätta tjällyftet som funktion av tiden redovisas i Figur 25 nedan. Tangenten till grafen 

vid tidpunkten då stationära förhållanden gäller har bestämts för utvärdering av SP0-värde. 

Denna tangent har bestämts till 0,041 mm/h för båda proverna. Den maximala lyfthastigheten i 

början av provet har utvärderats till omkring 0,2 mm/h för båda proverna. Detta kan jämföras 

med de maximala lyfthastigheterna som används i PMS Objekt, vilka för tjällyftande jordar 

varierar mellan 0,5–2 mm/h (Trafikverket, 2011a). 
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Figur 25. Tjällyftningens utveckling som funktion av tiden frys försöken. Gradienten vid stationära termiska förhållanden har 
för båda proverna bestämts till 0,041 mm/h. Den blå linjen visar lyfthöjdens utveckling i prov T1 och den gula detsamma i 
prov T11. 

Tjäldjupets utveckling som funktion av tiden visas i Figur 26. I figuren är en hjälplinje inlagd 

vid tjäldjupet 86,1 mm, vilket motsvarar det i prov T1 vid stationära termiska förhållanden. 

Motsvarande siffra för prov T11 var 88,5 mm. 

 

Figur 26. Tjäldjupets utveckling över tid under frysförsöken. Hjälplinjen visar tjäldjupet i prov T1 när stationära termiska 
förhållanden inträtt. Den blå linjen visar tjäldjupets utveckling i prov T1 och den gula detsamma i prov T11. 

Den termiska gradientens utveckling under försöket visas i Figur 27. I figuren är den termiska 

gradienten vid stationära förhållanden utvärderad till 0,052 ⁰C/mm i prov T1 och 0,049 ⁰C/mm 

i prov T11. 
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Figur 27. Den termiska gradientens utveckling över tid i de två proverna. Hjälplinjen visar den termiska gradienten i prov T1 
när stationära termiska förhållanden inträtt. Den blå linjen visar den termiska gradientens utveckling i prov T1 och den gula 
detsamma i prov T11. 

Utifrån försöket har SP0-värdet utvärderats enligt Konrad (1987b). Indata för detta redovisas i 

Tabell 22. Då provets höjd är liten och ingen överlast har använts antas SP-värdet vara det-

samma som SP0-värdet. Som man kan se i tabellen har de två jordarna mycket snarlika värden 

på alla studerade parametrar. 

Tabell 22. Sammanfattning av resultat från frysförsök för prov T1 och T11. 

Utvärdering Resultat T1 Resultat T11 

Tidpunkt för stationära termiska förhållanden 72 h 72 h 

Frostfrontens djup vid stationära förhållanden 86,1 mm 88,5 mm 

Lyfthastigheten vid stationära förhållanden 0,041 mm/h 0,041 mm/h 

Termiska gradienten vid stationära förhållanden 0,052 ⁰C/mm 0,049 ⁰C/mm 

SP0 17 mm2/⁰C,d 18 mm2/⁰C,d 

 

4.8 Modellering av tjällyftning 

Modelleringen av tjällyftningen i de studerade jordarna visar tydligt att huvuddelen av lyftet i 

både punkt 101 och 111 kommer ifrån primärt tjällyft. I modellen har det sekundära lyftet varit 

i storleksordningen av någon enstaka millimeter, medan det primära lyftet varit omkring tio 

gånger större. Ett exempel på detta visas i Figur 28 nedan, där simuleringen av materialet i T1 

för säsongen 2014-2015 redovisas. Det primära lyftet är där 18 mm, medan det sekundära lyftet 

endast är ca 2 mm. 
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Figur 28. Redovisning av simulerad tjällyftning vid användning av materialdata för prov T1 och temperaturdata för säsongen 
2014-2015. 

Vid variation av inparametrarna i modellen har det visat sig att det primära lyftet främst är 

känsligt för variation av porositet och kompaktdensitet, medan det sekundära lyftet främst är 

känsligt för kompaktdensitet, medelstorleken av jordens finpartiklar och jordens SP0-värde. Hur 

väl dessa parametrar kan bestämmas är därför avgörande för hur väl modellen kan simulera den 

verkliga jordens tjällyftning. Beräknade SP0-värden för samtliga modelleringsförsök visas i Ta-

bell 23 nedan. Basfallet motsvarar där det försök där basinställningarna, vilka anges i Tabell 

14, använts för modelleringen. 

Tabell 23. SP0-värden för de olika modelleringsförsöken. 

Modelleringsförsök Primärt lyft [mm] Sekundärt lyft [mm] Total lyfthöjd [mm] 
Basfall 22,5 1,8 24,3 
Kompaktdensitet T1 18,0 1,8 19,8 
Kompaktdensitet Normal 24,5 1,9 26,4 
Kompaktdensitet Låg 27,0 2,1 29,1 
Värmeledning partiklar hög 24,8 1,9 26,7 
Värmeledning partiklar normal 20,3 1,8 22,1 
Värmeledning partiklar låg 18,0 1,7 19,7 
Porositet hög 9,5 7,7 17,2 
Porositet låg 8,6 6,6 15,2 
Porositet mycket låg 7,7 4,4 12,1 
Fullständigt vattenmättad 9,5 2,0 11,5 
Vattenmättnadsgrad hög 9,0 1,9 10,9 
Vattenmättnadsgrad låg 8,1 1,7 9,8 

 

4.9 Simulering av tjällyftning i PMS Objekt 

Tjällyftningen för jorden har simulerats i PMS Objekt. Använda data och lagertjocklekar för 

dessa simuleringar beskrivs i avsnitt 0. Eftersom grovkornig jord i programmet klassificeras 
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som icke tjällyftande ger användning av denna som terrassmaterial alltid en tjällyftningshöjd 

på 0 mm. För jämförelse har även inställningarna för blandkornig jord med finjordshalt under 

30% använts för terrassen, noteras bör dock att den aktuella jorden klassificeras som grovkor-

nig, varför dessa senare simuleringar inte förväntas vara representativa för den aktuella jorden. 

Med dessa inställningar fås istället en tjällyftning om mellan 118–142 mm, beroende på sä-

songens temperaturdata. I Figur 29 nedan visas simulerade lyfthöjder för respektive säsong. 

Som kan ses fås det minsta tjällyftet för säsongen 1999/2000 och det största för säsongen 

2010/2011. 

 

Figur 29. Simulerade tjällyftningshöjder med materialtypen blandkornig jord med finjordshalt under 30% i PMS Objekt. 

100

105

110

115

120

125

130

135

140

145

Tj
äl

ly
ft

ni
ng

sh
öj

d 
[m

m
]

Säsong



Analys och diskussion 

63 

5 Analys och diskussion 

5.1 Tjällyftningshöjder 

Som kan ses av de bedömda tjällyftningshöjderna är dessa i alla punkter utom 306 ganska snar-

lika, med lyfthöjder som generellt är upp till ca 50 mm. Detta är väl inom gränserna för tillåten 

lyfthöjd på vägen (vilket i detta fall är 120 mm (Vägverket, 2005)). Lyften är därmed inte spe-

ciellt problematiska, vilket styrks av det relativt goda tillståndet på vägen. Snarlika lyfthöjder 

skulle dock kunna vara problematiska i andra sammanhang där kraven på acceptabel tjällyft-

ningshöjd är större. Det kan därför i vissa sammanhang vara relevant att beakta även sådana 

relativt små tjällyft. 

Lyfthöjderna återspeglas dock dåligt av simuleringen i PMS Objekt, där den uppmätta lyfthöj-

den i alla punkter utom 306 ligger ganska långt ifrån de olika värden som fås vid de olika utförda 

simuleringarna. 

Även om lyften som sagt är relativt små, är det dock noterbart att även så pass grovt material 

lyfter så mycket, då materialet enligt båda de studerade systemen för tjälfarlighetsbedömning 

klassificeras som icke tjälfarligt. Extra noterbar är tjällyftningen i punkterna 121 och 316, där 

djupet till bedömt berg är mycket liten med ett avstånd på 92 respektive 71 cm. I dessa punkter 

har ingen terrass av jordmaterial identifierats vid provtagning, vilket innebär att all tjällyftning 

i punkterna bör ske i överbyggnadsmaterialet. Därmed måste även det vanliga antagandet att 

överbyggnadsmaterial inte lyfter alls ifrågasättas. Detta är ett antagande som görs både i PMS 

Objekt (där överbyggnadsmaterial ges en maximal lyfthastighet på 0 mm/timme (Trafikverket, 

2011a)) och Saarelainens metod för beräkning av tjällyft med SP-värden (där överbygg-

nadstjockleken räknas bort från den jord som antas lyfta (Saarelainen, 1996)). 

Någon förklaring till det jämförelsevis stora lyftet i punkt 306 är svår att bestämma då materialet 

i provet från punkten har mycket snarlika egenskaper med det som provtagits i övriga punkter. 

En anledning skulle kunna vara att provet som är taget i punkten inte är representativt för jorden 

där, eller att vattentillgången i punkten är ovanligt god, även om båda dessa förklaringar endast 

är spekulativa. 

Den största tjällyftningshöjden har i alla fem mätpunkter uppmätts under säsongen 2015-2016. 

Då denna säsong var betydligt mildare än säsongen 2017-2018 och ungefär lika kall som de 

andra två säsongerna stärker detta teorierna om att alltför kalla temperaturer minskar tjällyft-

ningen (Konrad, 1987a). Att just denna säsong uppvisar det största lyftet skulle, med samma 
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teori som bakgrund, kunna förklaras genom att den inledningsvis hade ganska milda tempera-

turer. Detta innebär en långsammare tjälnedträngning och att mer vatten hinner strömma till 

frostfronten och bidra till tjällyftningen. 

5.2 Tjälfarlighetsklassificering 

De båda tjälfarlighetsklassificeringssystem (Trafikverkets och USCS) som här studerats klassi-

ficerar båda jorden som icke tjällyftande, men det är uppenbart att tjällyftning trots detta sker. 

Lyftet i fråga har utifrån de utförda simuleringarna främst visat sig bero på det primära lyftet i 

detta fall, medan de sekundära lyften varit förhållandevis små. Tjälfarlighetsklassificeringen 

beskriver därigenom väl hur tjälfarliga dessa jordar är med avseende på det sekundära lyftet. 

Klassificeringen säger dock inget om hur stora tjällyft som kan orsakas genom primärt lyft och 

ger därför en dålig bild av den totala tjälfarligheten om det totala lyftet studeras i detta fall. 

En fördel med att använda SP0-värdet som indikator för tjälfarligheten är att jordens tjälfarlighet 

kan klassificeras numeriskt. Jordens tjälfarlighet behöver då inte ändras stegvis, likt den gör i 

den metod som idag används av Trafikverket (Trafikverket, 2011a), utan kan istället ändras 

gradvis för att bättre illustrera beteendet hos en verklig jord. Även denna metod har dock be-

gränsningen att själva SP0-värdet inte säger något om hur stora primära lyft som kan uppstå i 

jorden, varför detta är en viktig begränsning att vara medveten om även i detta fall. 

I USACEs modell skriver man uttryckligen att frysförsök bör utföras för samtliga jordar utom 

de som klassificeras i den lägsta klassen (Johnson, et al., 1986). Då jordarna som här studeras 

faller i just den klassen skulle därmed inte de omfattas av detta. Formuleringen visar ändå på 

att man förstått begränsningarna i att endast använda materialets gradering för att bedöma tjäl-

farlighet. Det är möjligen så att valet att inte utföra frysförsök för jordar med låg finjordshalt 

grundar sig i kostnadsmässiga skäl, då risken för skador orsakade av tjäle i sådana jordar är 

jämförelsevis låg. 

5.3 Jämförelse av SP0-värden 

I denna studie har SP0-värden klassificerats på tre olika sätt; dels genom empiriska samband 

utifrån jordens egenskaper, dels utifrån frysförsök och slutligen bakåträknat utifrån uppmätta 

tjällyftningshöjder. I Tabell 24 nedan sammanfattas dessa tidigare bestämda SP0-värden för 

prov T1 och T11. 

De bakåträknade värdena visar i tabellen spannet mellan de lägsta och högsta beräknade vär-

dena. Högre värden är beräknade i början av säsongen, medan lägre återfinns i slutet av den. I 
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slutet av säsongen är det sannolikt att stationära förhållanden har infunnit sig, varför värden 

från perioden sannolikt är mest representativa för jordens verkliga SP0-värde. Det relativt stora 

spannet mellan bakåträknade värden i början och slutet av säsongen indikerar att det kan vara 

svårt att med segregation potential theory modellera förloppet hos tjällyftningen, då detta skulle 

kräva att man kan bestämma hur SP0-värdet varierar. 

Studeras endast mätningar från februari till säsongens slut är SP0-värdet relativt stabilt med ett 

genomsnittligt värde på omkring 9 respektive 18 mm2/ºC,d för T1 och T11. Det är därför san-

nolikt att ett värde representativt för jordens stationära förhållanden finns kring dessa värden. 

De empiriska värdena har bestämts både med endast finmaterial (det högre värdet) och med det 

kompletta materialet (det lägre värdet). Den stora skillnaden beror på att den specifika ytarean, 

vilket är ett kritiskt värde för den empiriska beräkningen, i princip endast kommer från fin-

materialet. Genom att inte inkludera grovkornigt material ökar därmed den specifika ytarean 

per massenhet kraftigt, och därmed SP0-värdet. Det högre värdet är därmed inte att betrakta 

som representativt för jorden i sin helhet. 

För orientering klassificerar Saarelainen (1996) enligt sin indelning jordar med SP0-värde lägre 

än 96 i den näst lägsta klassen (något tjällyftande). Samtliga här beräknade SP0-värden, utom 

de empiriskt beräknade värdena för endast finmaterialet, faller därmed inom den klassifice-

ringen.  

Tabell 24. Sammanfattning av bestämda SP0-värden med olika metoder 

Analysmetod SP0-värde [mm2/ºC,d] (T1) SP0-värde [mm2/ºC,d] (T11) 

Bakåträknat 9–46 18–68 

Empiriskt 17–192 24–224 

Frysförsök 17 18 

 

Jämförs de empiriska och bakåträknade värdena ses en god överensstämmelse mellan bakåträk-

nade värden vid slutet av säsongen och empiriskt beräknade för det kompletta materialet. Även 

överensstämmelsen mellan dessa värden och det utvärderade från frysförsöket är relativt god. 

Denna goda överensstämmelse indikerar att det är viktigt att inkludera allt material vid empirisk 

bestämning av SP0-värdet, då detta i studien givit det mest rimliga värdet.  Det är också rimligt 

att det är de bakåträknade värdena från slutet av säsongen som ger de mest rimliga värdena, då 

det är under denna del av säsongen som man kan vänta sig att stationära förhållanden infunnit 
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sig, vilket ju som bekant är den situation som antas vid beräkningen av SP0-värdet vid både den 

empiriska beräkningen och bestämningen utifrån frysförsöken. 

Det är oväntat att inte ett högre värde uppnås vid frysförsöken, då detta bör vara utsatt för en 

värre situation ur ett tjälningshänseende än den naturliga jorden som analyserats i de bakåträk-

nade värdena. Detta då provet där har haft ständig tillgång till vatten och varit fullständigt vat-

tenmättat. Detta borde innebära att provet har åstadkommer ett större lyft än vad det skulle gjort 

under fältförhållanden, där båda dessa förhållanden är osannolika. Detta skulle i så fall innebära 

att ett högre SP0-värde beräknas för provet. Att värdet inte blir högre skulle kunna indikera att 

fältförhållandena i detta fall är snarlika de som används vid frysförsöken. 

Att det bakåträknade SP0-värdet är betydligt lägre mot slutet av säsongen beror sannolikt på att 

tjäldjupet då minskar mycket långsamt och det primära lyftet därmed är ganska litet. I början 

av säsongen är förhållandet det omvända och det primära lyftet är jämförelsevis stort. Då detta 

inte beaktas i metoden som använts för bakåträkningen (Saarelainen, 1996) gör detta att SP0-

värdet blir missvisande stort i början av säsongen. Ett realistiskt SP0-värde motsvaras därför 

sannolikt bäst av de värden som beräknats i slutet av säsongen. 

5.4 Kompaktdensistet 

De uppmätta kompaktdensiteterna är relativt höga jämfört med ”normalt” material, vilket ofta 

har en densitet på omkring 2,7 t/m3 (Trafikverket, 2011a). Den högre densiteten indikerar en 

förekomst av material med en högre densitet än normalt. Detta skulle exempelvis kunna vara 

magnetit, vilket som sagt är det järnhaltiga mineral som bryts i Kirunagruvan. Detta mineral 

har dessutom en högre värmeledningsförmåga än de flesta andra vanliga mineraler, något som 

skulle kunna indikera att en något högre värmeledningsförmåga än i normalfallet är rimligt att 

välja, vilket även gjorts i den datormodellering som utförts. 

En högre kompaktdensitet innebär även att jordens vattenkvot blir lägre jämfört med en jord 

med mer ”normal” kompaktdensitet, om dess vatteninnehåll är detsamma. Detta innebär att det 

för två jordar med samma vattenkvot och olika kompaktdensitet kommer finnas jämförelsevis 

mer vatten i den jord som har högst kompaktdensitet. Jorden med högre kompaktdensitet kom-

mer därför sannolikt att uppleva större tjällyft om vattenkvoten är densamma, på grund av det 

större vatteninnehållet. Då materialet i prov T11 har en högre kompaktdensitet än det i prov T1 

skulle detta därför kunna vara en förklaring till det högre beräknade SP0-värdet i provet. 
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5.5 Metoddiskussion 

5.5.1 Segregationspotential 

Ett problem med att använda SP-värden för identifiering av jords tjälfarlighet är som tidigare 

nämnts att systemet ursprungligen är utformat för att användas till frysförsök, där jorden utsätts 

för en konstant temperaturgradient. Detta är givetvis inte fallet under verkliga förhållanden där 

temperaturen kan variera avsevärt under korta tidsperioder. 

De empiriska samband som tagits fram för bedömning av SP-värde är baserade på relativt små 

dataunderlag, främst inkluderande finkorniga jordar (Konrad, 2005). Det finns därför en uppen-

bar risk att sambanden inte är tillämpbara på grovkorniga jordar likt de som här studerats. 

5.5.2 Tjälfarlighetsklassificeringssystem 

Som nämnts i rapporten finns ett stort antal system för att klassificera jords tjälfarlighet. Trots 

detta har endast två system (tre inräknat segregation potential theory) studerats i detta arbete. 

Det är möjligt att de studerade jordprovernas egenskaper skulle ha fångats på ett bättre sätt av 

något system som här inte inkluderats. Att just dessa två valts beror dock på att det ena systemet 

är det gällande i Sverige, medan det andra valts på grund då det är ett mycket vanligt system 

internationellt sett. Att inkludera fler system hade givetvis varit möjligt, men faller utanför av-

gränsningarna för denna studie. 

5.5.3 Modellering 

Som med alla modeller så är den som tagits fram i detta arbete en förenkling av verkligheten. 

För en större precision i beräkningarna skulle exempelvis mindre celler och kortare tidssteg 

kunnat användas, till en kostnad av längre beräkningstider. De använda inställningarna har dock 

bedömts varit tillräckligt precisa för att studera ett sådant långsamt fenomen som tjällyftning.  

Modellen skulle även kunna förbättras genom att inkludera exempelvis uppvärmning från sol-

strålning och isolering från is och snö på vägen. Detta skulle dock komplicera både analys och 

programmering, möjligen utan att tillföra någon signifikant ökning av programmets precision. 

På grund av att temperaturdata i PMS Objekt saknas för Kiruna och de säsonger som markrö-

relserna har uppmätts finns en risk att jämförelser mellan den modellering som utförts i pro-

grammet och övriga analyser kan vara missvisande. Detta då de baseras på olika indata och 

därmed representerar olika förhållanden som inte är direkt jämförbara med varandra. 
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5.5.4 Indata 

5.5.4.1 Tjällyftningshöjd 

En av de stora utmaningarna i att analysera SP0-värdet utifrån mätningarna har varit det faktum 

att marken sätter sig, vilket gör att det är väldigt svårt att bestämma en exakt tjällyftningshöjd. 

Den metod som här valts har dock visat sig ge rimliga mätvärden för de flesta punkter och 

säsonger. Vissa mätpunkter, framför allt punkt 101, visar dock en marknivå över den som an-

tagits som basnivå även på sommaren. Detta är osannolikt då det skulle indikera att en viss 

tjällyftning sker i punkten även sommartid. Detta är därför troligen en effekt av metodiken som 

valts, det är därför möjligt att lyfthöjden överskattas även på vintern i punkten. 

Andra noterbara mätvärden inkluderar att bergspunkterna rört sig uppåt vid några tidpunkter, 

mest markant emellan september och oktober 2015, då berget rört sig uppåt ca 2 cm i samtliga 

bergspunkter. Detta är förvånande, då det vore rimligt att anta att marken rör sig stadigt neråt. 

Det kan givetvis vara så att berget faktiskt rört sig uppåt under denna månad, men en annan 

tänkbar förklaring är mätningen är felaktig. Detta senare antagande styrks av att jordens överyta 

vid mättillfället inte varierar alls i någon av de fem provpunkterna som studerats. 

5.5.4.2 Specifik ytarea 

Det är tydligt hur avgörande mängden lera och den specifika ytarean som antas för denna är för 

materialets totala specifika ytarea. I båda materialen för vilka SP0-värdet analyserats empiriskt 

står leran för över 98% av den totala ytarean, trots att dess massa är under 2% (0,85% för T1 

och 1,59% för T11) av den totala massan i proverna. Av den totala ytarean så kommer för båda 

proverna mer än 99% ifrån det finkorniga materialet. 

Med detta i åtanke förstår man hur viktigt det är att välja rätt värde för lerans specifika ytarea. 

Skulle i själva verket en annan ytarea än den som antagits för leran vara mer riktig kan det ändra 

resultatet för den empiriska beräkningen av SP0 ganska markant. Skulle exempelvis det värde 

som Smith & Tice (1988) anger för den norska leran (52 m2/g) användas så skulle SP0 för det 

kompletta materialet bli 8 respektive 11 mm2/ºC,d för prov T1 och T11. Även om dessa värden 

fortfarande är i samma storleksordning som de bakåträknade värdena för SP0, så är inte sam-

bandet fullt lika tydligt. Att utföra faktiska mätningar av SP0-värdet hade givetvis varit det ide-

ala, men har dessvärre inte varit möjligt i detta arbete. 

Denna felkälla illustrerar hur det goda sambandet mellan bakåträknat och empiriskt beräknat 

SP0-värde skulle kunna vara helt slumpmässigt och endast bero på att antagna värden har råkat 
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antas till sådana värden. Rent statistiskt ska även det goda sambandet ses ur perspektivet att 

endast två punkter studeras.
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6 Slutsatser 

Denna studie visar tydligt att begreppet ej tjällyftande kan vara missvisande för grovkorniga 

jordar, då tjällyftning uppenbart har uppstått i sådana jordar i denna studie. Denna problematik 

yttrar sig tydligt i Trafikverkets nuvarande metod för beräkning av tjällyft, där lyfthöjden vid 

simulering i PMS Objekt blir obefintlig för grovkorniga jordar och alldeles för hög om jorden 

istället antas vara mer finkornig. Steget mellan tjällyftande och ej tjällyftande material framstår 

därför som alltför stort i modellen. Detta gör att det är svårt att på ett realistiskt sätt modellera 

tjällyftning för jordar med låg finjordshalt i modellen. Samma problem med tjälfarlighetsklas-

sificering har även återfunnits i den amerikanska USACE modellen. 

Vid analysen av tjällyftningen i de studerade jordarna är det tydligt att lejonparten av tjällyft-

ningen i jordarna härrör från frysning av det vatten som förekommer in-situ i jorden. Benäm-

ningen som icke tjällyftande stämmer därför väl i detta fall om man endast åsyftar sekundärt 

tjällyft. Detta är en uppenbar brist i teorin som är implementerad i PMS Objekt, där ingen ansats 

att skilja mellan dessa två typer av lyft görs. 

Inte heller segregation potential theory möjliggör att skilja mellan primärt och sekundärt lyft. 

Modellen ger dock en möjlighet att kvantifiera jords tjälfarlighet numeriskt och kan därmed 

användas för att beskriva jords tjälfarlighet, avseende sekundärt tjällyft, med en större exakthet 

än vad exempelvis Trafikverkets nuvarande metod gör. Metoden kan dock inte användas för att 

modellera tjällyftningsförloppet för hela säsongen, utan kan endast bedömas för den avslutande 

delen av säsongen, när det primära tjällyftet är försumbart. 

Jämförelser mellan olika metoder för att bestämma SP0-värdet i segregation potential theory 

för en jord har givit en relativt god samstämmighet, vilket indikerar att empiriska metoder för 

skattning av SP0-värdet kan användas relativt framgångsrikt. Skattningen av SP0-värdet har 

dock begränsats av att jordens specifika ytarea inte kunnat bestämmas samt att jorden varit 

alltför grov för att utföra frysförsök med det kompletta materialet. Dessa fynd ska även beaktas 

ur perspektivet att SP0-värdet endast studerats för två prover, varför inga alltför långtgående 

slutsatser kan dras från sambanden. 

6.1 Fortsatta studier 

 Antalet studier som följer upp tjälrörelser i fält är fortsatt litet varför kunskapen om 

hur väl våra modeller kan förutsäga tjällyft också är liten. Fler studier som undersöker 

detta bör därför utföras. 
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 Då denna studie visar på en relativt god överensstämmelse mellan bakåträknat och 

empiriskt beräknat SP0-värde bör fler studier utföras för att säkerställa detta samband, 

för att med relativt enkla undersökningar kunna klassificera jords tjälfarlighet nume-

riskt. 

 Denna studie har visat på begränsningarna med dagens klassificeringssystem gällande 

att kunna skilja på en jords tjälfarlighet avseende primärt respektive sekundärt lyft. Vi-

dare studier som ökar förståelsen inom detta område är därför ett tänkbart utvecklings-

område. 

 Vidare har denna studie visat på svårigheten med att undersöka grovkorniga jordar ge-

nom frysförsök. Studier med syfte att ta fram sådan utrustning är därför önskvärda. 
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A-1 

Bilaga A – Klassificering av jord enligt USCS 
I Figur 1-3 nedan finns flödesscheman för bestämmande av jordarter enligt systemet USCS. 
Den A-linje som refereras till i Figur 1 och 2 återfinns i plasticitetsdiagrammet i Figur 4. 
Samtliga figurer är hämtade ifrån (ASTM, 2017). 

 
Figur 1. Flödesschema för klassificering av finjord enligt USCS (då minst 50% av jorden passerar en sikt med 
öppningsdiameter 0,074 mm) 

 
Figur 2. Flödesschema för klassificering av organisk finjord enligt USCS (då minst 50% av jorden passerar en sikt med 
öppningsdiameter 0,074 mm) 
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A-2 

 
Figur 3. Flödesschema för klassificering av grovjordenligt USCS (då mindre än 50% av jorden passerar en sikt med 
öppningsdiameter 0,074 mm) 

 
Figur 4. Plasticitetsdiagram för bedömning av finmaterial.
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Bilaga B – Protokoll från provtagning 
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Bilaga C – Protokoll pyknometerförsök 
Teckenförklaring 

𝑚  betecknar vikten hos den tomma flaskan. 

𝑚  betecknar vikten hos flaskan fylld med vatten. 

𝑚  betecknar vikten hos flaskan med vatten och jord. a och b betecknar de två mätningarna 

som utförst för samtliga prov. 

𝑚  betecknar massan jord i respektive prov. 

𝜌 ,  och 𝜌 ,  är de beräknade kompaktdensiteten för respektive mätning av 𝑚 . 

𝛥𝜌  betecknar differensen mellan dessa två beräknade kompaktdensiteter. 

𝜌 ,  betecknar medelvärdet av de två beräknade kompaktdensiteterna. 

𝛥𝜌 ,  betecknar den maximala skillnaden mellan dessa medelvärden för de tre försök som 

utförts för respektive prov. 

𝜌  betecknar den densitet som beräknats som representativ för provet. Detta värde har använts 

för övriga beräkningar om inget annat anges. 

Samtliga massor anges i gram medan densiteter anges i ton/m3. 
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C-2 

Prov 𝑚  𝑚  𝑚 ,  𝑚 ,  𝑚  𝜌 ,  𝜌 ,  𝛥𝜌  𝜌 ,  𝛥𝜌 ,  𝜌  
T1 216,78 503,77 523,32 523,30 30,03 2,87 2,86 0,01 2,86 0,01 2,86 
T1 223,77 512,67 532,24 532,26 30,11 2,86 2,86 -0,01 2,86     
T1 227,46 516,85 536,39 536,42 30,00 2,87 2,88 -0,01 2,87     
T11 219,43 507,34 526,82 526,77 30,06 2,84 2,83 0,01 2,83 0,01 2,83 
T11 223,58 512,65 532,10 532,06 30,07 2,83 2,82 0,01 2,83     
T11 218,13 502,86 522,24 522,23 30,01 2,82 2,82 0,00 2,82     
F6 217,43 504,47 523,52 523,50 30,02 2,74 2,73 0,00 2,73 0,14 2,85* 
F6 223,79 512,67 532,08 532,13 30,04 2,83 2,84 -0,01 2,83    
F6 227,46 516,88 536,46 536,46 30,03 2,87 2,87 0,00 2,87     
F21 219,13 507,13 526,67 526,65 30,04 2,86 2,86 0,01 2,86 0,01 2,85 
F21 223,90 513,01 532,58 532,64 30,20 2,84 2,86 -0,02 2,85     
F21 217,43 502,32 521,87 521,83 30,07 2,86 2,85 0,01 2,85     
B11 224,27 513,20 532,47 532,46 30,03 2,79 2,79 0,00 2,79 0,02 2,80 
B11 227,37 516,81 536,16 536,20 30,06 2,81 2,82 -0,01 2,81     
B11 214,96 498,26 517,49 517,51 30,00 2,79 2,79 -0,01 2,79     
F11 218,53 506,51 525,76 525,84 30,03 2,79 2,81 -0,02 2,80 0,05 2,80* 
F11 223,66 512,78 532,06 532,10 30,00 2,80 2,81 -0,01 2,80    
F11 218,31 503,02 522,45 522,53 30,03 2,83 2,85 -0,02 2,84     
B1 223,76 512,63 532,51 532,50 30,01 2,96 2,96 0,00 2,96 0,06 2,97 
B1 227,44 516,78 536,49 536,50 30,00 2,92 2,92 0,00 2,92    
B1 214,94 498,13 518,19 518,19 30,20 2,98 2,98 0,00 2,98     
F1 219,41 507,29 527,10 527,06 30,03 2,94 2,93 0,01 2,93 0,07 3,00* 
F1 223,57 512,59 532,64 532,63 30,11 2,99 2,99 0,00 2,99    
F1 218,12 502,82 522,93 522,93 30,16 3,00 3,00 0,00 3,00     
B16 223,79 512,58 532,22 532,20 30,01 2,90 2,89 0,01 2,89 0,06 2,84* 
B16 227,42 516,76 536,19 536,20 30,01 2,84 2,84 0,00 2,84    
B16 215,80 499,03 518,59 518,55 30,19 2,84 2,83 0,01 2,83     
F16 219,24 507,14 526,59 526,59 30,11 2,82 2,82 0,00 2,82 0,02 2,82* 
F16 223,59 512,54 532,00 531,99 30,01 2,85 2,84 0,00 2,84    
F16 217,51 502,17 521,53 521,55 30,01 2,82 2,82 -0,01 2,82     

* Skillnaden mellan högsta och lägsta partikeldensitet för provet är mer än 0,03 t/m3. 
Partikeldensiteten är därför i dessa fall beräknad som medelvärdet av de två närmaste värdena 
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Bilaga D – Protokoll Proctorpackning 
Protokoll från proctorpackning för prov T1 respektive T11 visas i tabellerna nedan. 

Densiteterna är beräknade utifrån en volym hos proctorformen om 942 cm3. 

T1     
Eftersträvad vattenkvot 4% 5% 6% 7% 
Total massa (𝒎𝒕𝒐𝒕) [g] 2240 2326 2307 2294 
Massa jord (𝒎𝒔) [g] 2150 2208 2176 2145 
Massa vatten (𝒎𝒘) [g] 90 118 131 149 
Vattenkvot (w) [%] 4,19 5,34 6,02 6,95 
Densitet (𝝆) [t/m3] 2,38 2,47 2,45 2,44 
Torrdensitet (𝝆𝒅) [t/m3] 2,28 2,34 2,31 2,28 

 
T11     
Eftersträvad vattenkvot 4% 5% 6% 7% 
Total massa (𝒎𝒕𝒐𝒕) [g] 2280 2304 2285 2280 
Massa jord (𝒎𝒔) [g] 2186 2190 2153 2123 
Massa vatten (𝒎𝒘) [g] 94 114 132 157 
Vattenkvot (w) [%] 4,30 5,21 6,13 7,40 
Densitet (𝝆) [t/m3] 2,42 2,45 2,43 2,42 
Torrdensitet (𝝆𝒅) [t/m3] 2,32 2,32 2,29 2,25 
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Bilaga E – Protokoll jordartsklassificering 
I samtliga kornkurvor för bär- och förstärkningslager visas begränsningslinjer för materialet 

enligt TRVKB 10 Obundna lager (Trafikverket, 2011b). 

Siktstorlekar mindre än 0,063 mm åsyftar på de andelar som har analyserats genom 

sedimentationsförsök. Dessa andelar har alltså inte bestämts genom torrsiktning. 

Kornkurvorna och kolumnen andel passerat inkluderar endast material < 63 mm, varför det 

även i de fall grövre material ingår i materialet ändå står att 100% av materialet passerar en 

sikt med denna diameter. 
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E-2 

Protokoll från bestämning av gradering för prov B1 och kornkurva för densamma. 

Siktstorlek [mm] Massa på sikt [g] 
Ackumulerad 

massa på siktar [g] Andel passerat [%] 
90 0,0 0,0 100,00 
63 0,0 0,0 100,00 

31,5 0,0 0,0 100,00 
22,4 212,0 212,0 96,07 
16 495,0 707,0 86,90 

11,2 596,0 1303,0 75,86 
8 889,0 2192,0 59,39 

5,6 689,0 2881,0 46,63 
4 343,0 3224,0 40,27 
2 410,0 3634,0 32,68 
1 264,0 3898,0 27,79 

0,5 264,0 4162,0 22,90 
0,25 263,0 4425,0 18,03 

0,125 285,0 4710,0 12,75 
0,063 248,0 4958,0 8,15 
0,039 - - 6,76 
0,019 - - 4,54 
0,013 - - 3,62 

0,0072 - - 2,34 
0,0032 - - 1,34 
0,0019 - - 0,80 

På bottenplatta 8,0   
Finmaterial till pipett 432,0   

Total 5398,0   
Finmaterial 440,0   
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Protokoll från bestämning av gradering för prov F1 och kornkurva för densamma. 

Siktstorlek [mm] Massa på sikt [g] 
Ackumulerad 

massa på siktar [g] Andel passerat [%] 
90 0,0 0,0 100,00 
63 657,0 657,0 100,00 

31,5 1369,0 2026,0 83,09 
22,4 831,0 2857,0 72,83 
16 977,0 3834,0 60,77 

11,2 864,0 4698,0 50,10 
8 731,0 5429,0 41,07 

5,6 637,0 6066,0 33,21 
4 439,0 6505,0 27,78 
2 455,0 6960,0 22,17 
1 297,0 7257,0 18,50 

0,5 265,0 7522,0 15,23 
0,25 229,0 7751,0 12,40 

0,125 266,0 8017,0 9,11 
0,063 255,0 8272,0 5,96 
0,039 - - 4,65 
0,018 - - 2,95 
0,013 - - 2,35 

0,0070 - - 1,56 
0,0032 - - 0,99 
0,0019 - - 0,68 

På bottenplatta 35,0   
Finmaterial till pipett 448,0   

Total 8755,0   
Finmaterial 483,0   
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Protokoll från bestämning av gradering för prov T1 och kornkurva för densamma. 

Siktstorlek [mm] Massa på sikt [g] 
Ackumulerad 

massa på siktar [g] Andel passerat [%] 
90 0,0 0,0 100,00 
63 0,0 0,0 100,00 

31,5 73,0 73,0 98,51 
22,4 487,0 560,0 88,60 
16 579,0 1139,0 76,81 

11,2 486,0 1625,0 66,91 
8 505,0 2130,0 56,63 

5,6 600,0 2730,0 44,41 
4 414,0 3144,0 35,98 
2 341,0 3485,0 29,04 
1 222,0 3707,0 24,52 

0,5 208,0 3915,0 20,28 
0,25 176,0 4091,0 16,70 

0,125 181,0 4272,0 13,01 
0,063 199,0 4471,0 8,96 
0,037 - - 8,41 
0,019 - - 5,74 
0,013 - - 4,65 

0,0074 - - 2,81 
0,0033 - - 1,40 
0,0019 - - 0,85 

På bottenplatta 8,0   
Finmaterial till pipett 432,0   

Total 4911,0   
Finmaterial 440,0   
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Protokoll från bestämning av gradering för prov F6 och kornkurva för densamma. 

Siktstorlek [mm] Massa på sikt [g] 
Ackumulerad 

massa på siktar [g] Andel passerat [%] 
90 0,0 0,0 100,00 
63 665,0 665,0 100,00 

31,5 551,0 1216,0 87,15 
22,4 491,0 1707,0 75,70 
16 318,0 2025,0 68,28 

11,2 382,0 2407,0 59,38 
8 386,0 2793,0 50,37 

5,6 384,0 3177,0 41,42 
4 314,0 3491,0 34,10 
2 438,0 3929,0 23,88 
1 264,0 4193,0 17,72 

0,5 158,0 4351,0 14,04 
0,25 102,0 4453,0 11,66 

0,125 92,0 4545,0 9,51 
0,063 84,0 4629,0 7,56 
0,041 - - 5,64 
0,019 - - 4,01 
0,014 - - 3,28 

0,0074 - - 2,00 
0,0033 - - 1,05 
0,0019 - - 0,53 

På bottenplatta 25,0   
Finmaterial till pipett 299,0   

Total 4953,0   
Finmaterial 324,0   

  



Bilaga E – Protokoll jordartsklassificering 

E-6 

Protokoll från bestämning av gradering för prov B11 och kornkurva för densamma. 

Siktstorlek [mm] Massa på sikt [g] 
Ackumulerad 

massa på siktar [g] Andel passerat [%] 
90 0,0 0,0 100,00 
63 0,0 0,0 100,00 

31,5 226,0 226,0 96,09 
22,4 1313,0 1539,0 73,38 
16 676,0 2215,0 61,69 

11,2 413,0 2628,0 54,55 
8 358,0 2986,0 48,36 

5,6 424,0 3410,0 41,02 
4 404,0 3814,0 34,04 
2 552,0 4366,0 24,49 
1 351,0 4717,0 18,42 

0,5 266,0 4983,0 13,82 
0,25 161,0 5144,0 11,03 

0,125 118,0 5262,0 8,99 
0,063 102,0 5364,0 7,23 
0,041 - - 6,00 
0,019 - - 4,24 
0,014 - - 3,34 

0,0075 - - 2,14 
0,0034 - - 1,05 
0,0020 - - 0,61 

På bottenplatta 7,0   
Finmaterial till pipett 411,0   

Total 5782,0   
Finmaterial 418,0   

 



Bilaga E – Protokoll jordartsklassificering 

E-7 

Protokoll från bestämning av gradering för prov F11 och kornkurva för densamma. 

Siktstorlek [mm] Massa på sikt [g] 
Ackumulerad 

massa på siktar [g] Andel passerat [%] 
90 0,0 0,0 100,00 
63 0,0 0,0 100,00 

31,5 885,0 885,0 82,14 
22,4 435,0 1320,0 73,36 
16 563,0 1883,0 62,00 

11,2 406,0 2289,0 53,80 
8 363,0 2652,0 46,48 

5,6 343,0 2995,0 39,56 
4 279,0 3274,0 33,93 
2 355,0 3629,0 26,76 
1 229,0 3858,0 22,14 

0,5 164,0 4022,0 18,83 
0,25 106,0 4128,0 16,69 

0,125 85,0 4213,0 14,97 
0,063 87,0 4300,0 13,22 
0,037 - - 12,06 
0,019 - - 9,73 
0,014 - - 8,43 

0,0075 - - 4,98 
0,0033 - - 2,01 
0,0020 - - 1,15 

På bottenplatta 8,0   
Finmaterial till pipett 647,0   

Total 4955,0   
Finmaterial 655,0   

 



Bilaga E – Protokoll jordartsklassificering 

E-8 

Protokoll från bestämning av gradering för prov T11 och kornkurva för densamma. 

Siktstorlek [mm] Massa på sikt [g] 
Ackumulerad 

massa på siktar [g] Andel passerat [%] 
90 0,0 0,0 100,00 
63 0,0 0,0 100,00 

31,5 336,0 336,0 91,96 
22,4 546,0 882,0 78,89 
16 450,0 1332,0 68,12 

11,2 441,0 1773,0 57,56 
8 338,0 2111,0 49,47 

5,6 314,0 2425,0 41,96 
4 216,0 2641,0 36,79 
2 295,0 2936,0 29,73 
1 240,0 3176,0 23,98 

0,5 212,0 3388,0 18,91 
0,25 142,0 3530,0 15,51 

0,125 105,0 3635,0 13,00 
0,063 103,0 3738,0 10,53 
0,041 - - 9,04 
0,019 - - 6,75 
0,014 - - 5,55 

0,0075 - - 3,57 
0,0033 - - 1,89 
0,0020 - - 1,19 

På bottenplatta 8,0   
Finmaterial till pipett 432,0   

Total 4178,0   
Finmaterial 440,0   

 



Bilaga E – Protokoll jordartsklassificering 

E-9 

Protokoll från bestämning av gradering för prov B16 och kornkurva för densamma. 

Siktstorlek [mm] Massa på sikt [g] 
Ackumulerad 

massa på siktar [g] Andel passerat [%] 
90 0,0 0,0 100,00 
63 0,0 0,0 100,00 

31,5 56,0 56,0 99,17 
22,4 790,0 846,0 87,50 
16 871,0 1717,0 74,63 

11,2 669,0 2386,0 64,75 
8 1113,0 3499,0 48,30 

5,6 795,0 4294,0 36,55 
4 501,0 4795,0 29,15 
2 525,0 5320,0 21,39 
1 279,0 5599,0 17,27 

0,5 224,0 5823,0 13,96 
0,25 153,0 5976,0 11,70 

0,125 155,0 6131,0 9,41 
0,063 147,0 6278,0 7,24 
0,041 - - 6,37 
0,019 - - 3,83 
0,014 - - 2,96 

0,0074 - - 1,83 
0,0033 - - 1,02 
0,0019 - - 0,63 

På bottenplatta 10,0   
Finmaterial till pipett 480,0   

Total 6768,0   
Finmaterial 490,0   

 



Bilaga E – Protokoll jordartsklassificering 

E-10 

Protokoll från bestämning av gradering för prov F16 och kornkurva för densamma. 

Siktstorlek [mm] Massa på sikt [g] 
Ackumulerad 

massa på siktar [g] Andel passerat [%] 
90 0,0 0,0 100,00 
63 0,0 0,0 100,00 

31,5 1187,0 1187,0 83,55 
22,4 1134,0 2321,0 67,84 
16 1094,0 3415,0 52,67 

11,2 721,0 4136,0 42,68 
8 687,0 4823,0 33,16 

5,6 627,0 5450,0 24,47 
4 387,0 5837,0 19,11 
2 427,0 6264,0 13,19 
1 209,0 6473,0 10,30 

0,5 151,0 6624,0 8,20 
0,25 90,0 6714,0 6,96 

0,125 76,0 6790,0 5,90 
0,063 78,0 6868,0 4,82 
0,041 - - 3,71 
0,019 - - 2,31 
0,013 - - 1,78 

0,0075 - - 1,18 
0,0033 - - 0,69 
0,0020 - - 0,46 

På bottenplatta 5,0   
Finmaterial till pipett 343,0   

Total 7216,0   
Finmaterial 348,0   

 



Bilaga E – Protokoll jordartsklassificering 

E-11 

Protokoll från bestämning av gradering för prov F21 och kornkurva för densamma. 

Siktstorlek [mm] Massa på sikt [g] 
Ackumulerad 

massa på siktar [g] Andel passerat [%] 
90 0,0 0,0 100,00 
63 659,0 659,0 100,00 

31,5 480,0 1139,0 89,67 
22,4 411,0 1550,0 80,83 
16 492,0 2042,0 70,24 

11,2 438,0 2480,0 60,81 
8 486,0 2966,0 50,36 

5,6 498,0 3464,0 39,64 
4 377,0 3841,0 31,53 
2 467,0 4308,0 21,48 
1 272,0 4580,0 15,62 

0,5 152,0 4732,0 12,35 
0,25 91,0 4823,0 10,39 

0,125 78,0 4901,0 8,72 
0,063 80,0 4981,0 6,99 
0,041 - - 5,87 
0,019 - - 3,46 
0,014 - - 2,83 

0,0074 - - 2,07 
0,0033 - - 1,18 
0,0019 - - 0,71 

På bottenplatta 24,0   
Finmaterial till pipett 301,0   

Total 5306,0   
Finmaterial 325,0   

 



Bilaga F – Temperaturdata 

F-1 

Bilaga F – Temperaturdata 
Använda temperaturdata finns i tabellen nedan. Datat omfattar dygnsmedeltemperaturer (°C) 
för mätstationen Kiruna flygplats för perioden 2014-09-01 till 2018-05-20. Vintern för 
respektive säsong har markerats genom att dygnsmedeltemperaturen (𝑇 ) för dessa dagar 
har markerats med blå färg. För alla säsonger visas också för samtliga dagar den 
ackumulerade köldmängden (𝐹). 
 

Säsong 2014-2015 Säsong 2015-2016 Säsong 2016-2017 Säsong 2017-2018 
Datum 𝑇  𝐹 Datum 𝑇  𝐹 Datum 𝑇  𝐹 Datum 𝑇  𝐹 

2014-09-01 10,4 - 2015-09-01 7,9 - 2016-09-01 12,2 - 2017-09-01 6,4 - 
2014-09-02 12,5 - 2015-09-02 6,8 - 2016-09-02 6,8 - 2017-09-02 7,8 - 
2014-09-03 12 - 2015-09-03 7,9 - 2016-09-03 6,3 - 2017-09-03 9 - 
2014-09-04 12,6 - 2015-09-04 6,8 - 2016-09-04 7,6 - 2017-09-04 9,8 - 
2014-09-05 8,2 - 2015-09-05 5,8 - 2016-09-05 6,2 - 2017-09-05 8,4 - 
2014-09-06 9,4 - 2015-09-06 7,5 - 2016-09-06 4,4 - 2017-09-06 7,2 - 
2014-09-07 8,9 - 2015-09-07 6,2 - 2016-09-07 9,7 - 2017-09-07 8,5 - 
2014-09-08 7,6 - 2015-09-08 7 - 2016-09-08 9,9 - 2017-09-08 6,1 - 
2014-09-09 12 - 2015-09-09 9 - 2016-09-09 9,6 - 2017-09-09 4,8 - 
2014-09-10 9,2 - 2015-09-10 9,6 - 2016-09-10 9,4 - 2017-09-10 6 - 
2014-09-11 12,5 - 2015-09-11 14,2 - 2016-09-11 8,5 - 2017-09-11 9,5 - 
2014-09-12 8,1 - 2015-09-12 12,1 - 2016-09-12 9,3 - 2017-09-12 10,1 - 
2014-09-13 8,4 - 2015-09-13 10,3 - 2016-09-13 8,2 - 2017-09-13 7,6 - 
2014-09-14 8,3 - 2015-09-14 10,8 - 2016-09-14 12,3 - 2017-09-14 6,1 - 
2014-09-15 8,6 - 2015-09-15 11,5 - 2016-09-15 6,2 - 2017-09-15 3,5 - 
2014-09-16 7,7 - 2015-09-16 7,5 - 2016-09-16 5,5 - 2017-09-16 4,2 - 
2014-09-17 7,2 - 2015-09-17 10,7 - 2016-09-17 6,4 - 2017-09-17 6,3 - 
2014-09-18 5 - 2015-09-18 9,2 - 2016-09-18 10,5 - 2017-09-18 6 - 
2014-09-19 5,6 - 2015-09-19 9,1 - 2016-09-19 12,2 - 2017-09-19 3,7 - 
2014-09-20 8,2 - 2015-09-20 9,6 - 2016-09-20 9,8 - 2017-09-20 2,3 - 
2014-09-21 1,7 - 2015-09-21 9,6 - 2016-09-21 9,9 - 2017-09-21 3,2 - 
2014-09-22 -0,2 - 2015-09-22 8,6 - 2016-09-22 8,4 - 2017-09-22 8,1 - 
2014-09-23 -1,7 - 2015-09-23 8,1 - 2016-09-23 7,1 - 2017-09-23 7,5 - 
2014-09-24 -0,4 - 2015-09-24 8,4 - 2016-09-24 6,1 - 2017-09-24 5,7 - 
2014-09-25 2,4 - 2015-09-25 8,7 - 2016-09-25 7,2 - 2017-09-25 7,8 - 
2014-09-26 2 - 2015-09-26 7,9 - 2016-09-26 10,4 - 2017-09-26 6,4 - 
2014-09-27 4,8 - 2015-09-27 7,7 - 2016-09-27 8,4 - 2017-09-27 2,2 - 
2014-09-28 4,3 - 2015-09-28 5,2 - 2016-09-28 9 - 2017-09-28 2,2 - 
2014-09-29 4,3 - 2015-09-29 7,8 - 2016-09-29 7,6 - 2017-09-29 3,5 - 
2014-09-30 2,8 - 2015-09-30 6,4 - 2016-09-30 5,3 - 2017-09-30 1,3 - 
2014-10-01 3,2 - 2015-10-01 4,9 - 2016-10-01 6,3 - 2017-10-01 0,3 - 
2014-10-02 5,9 - 2015-10-02 1,6 - 2016-10-02 3,8 - 2017-10-02 4,4 - 
2014-10-03 5 - 2015-10-03 0,5 - 2016-10-03 1,6 - 2017-10-03 3,9 - 
2014-10-04 7,4 - 2015-10-04 0,8 - 2016-10-04 0,3 - 2017-10-04 4,2 - 
2014-10-05 9,1 - 2015-10-05 -0,3 - 2016-10-05 5,6 - 2017-10-05 3,9 - 
2014-10-06 7,7 - 2015-10-06 -2,5 - 2016-10-06 7,8 - 2017-10-06 4,3 - 
2014-10-07 2,6 - 2015-10-07 -0,7 - 2016-10-07 4 - 2017-10-07 4,5 - 
2014-10-08 0,8 - 2015-10-08 0,9 - 2016-10-08 -0,4 0,4 2017-10-08 3,2 - 
2014-10-09 -0,9 0,9 2015-10-09 0,9 - 2016-10-09 -0,3 0,7 2017-10-09 3 - 
2014-10-10 -2,7 3,6 2015-10-10 1,3 - 2016-10-10 -1 1,7 2017-10-10 0,4 - 
2014-10-11 -1,4 5 2015-10-11 2,1 - 2016-10-11 -1 2,7 2017-10-11 0,2 - 
2014-10-12 -2,6 7,6 2015-10-12 6,7 - 2016-10-12 3 2,7 2017-10-12 1,4 - 
2014-10-13 -3,4 11 2015-10-13 3,6 - 2016-10-13 2,2 2,7 2017-10-13 -0,9 - 



Bilaga F – Temperaturdata 

F-2 

2014-10-14 -1,6 12,6 2015-10-14 3,5 - 2016-10-14 2,7 2,7 2017-10-14 1,4 - 
2014-10-15 -3,7 16,3 2015-10-15 5,7 - 2016-10-15 -1,3 4 2017-10-15 1,6 - 
2014-10-16 -1,6 17,9 2015-10-16 3,7 - 2016-10-16 -5,2 9,2 2017-10-16 2,4 - 
2014-10-17 -1,7 19,6 2015-10-17 6,8 - 2016-10-17 -4,4 13,6 2017-10-17 0 - 
2014-10-18 -2,4 22 2015-10-18 5,1 - 2016-10-18 0,5 13,6 2017-10-18 0,1 - 
2014-10-19 -4,4 26,4 2015-10-19 0,2 - 2016-10-19 -2,7 16,3 2017-10-19 0,3 - 
2014-10-20 -4,9 31,3 2015-10-20 -0,7 - 2016-10-20 -0,6 16,9 2017-10-20 -4,9 4,9 
2014-10-21 -3,7 35 2015-10-21 1,1 - 2016-10-21 1,2 16,9 2017-10-21 -6,7 11,6 
2014-10-22 -5,5 40,5 2015-10-22 -1,2 1,2 2016-10-22 0,1 16,9 2017-10-22 -4,8 16,4 
2014-10-23 -3,3 43,8 2015-10-23 -0,5 1,7 2016-10-23 -0,7 17,6 2017-10-23 -7,1 23,5 
2014-10-24 -0,6 44,4 2015-10-24 -0,1 1,8 2016-10-24 -0,3 17,9 2017-10-24 -3,6 27,1 
2014-10-25 1 44,4 2015-10-25 1,7 1,8 2016-10-25 0,4 17,9 2017-10-25 -0,1 27,2 
2014-10-26 2,3 44,4 2015-10-26 -0,5 2,3 2016-10-26 -0,7 18,6 2017-10-26 -1,1 28,3 
2014-10-27 3,6 44,4 2015-10-27 -2,4 4,7 2016-10-27 -0,7 19,3 2017-10-27 -0,1 28,4 
2014-10-28 -0,5 44,9 2015-10-28 0,8 4,7 2016-10-28 -0,6 19,9 2017-10-28 -1,5 29,9 
2014-10-29 -1,4 46,3 2015-10-29 -4,9 9,6 2016-10-29 -3,1 23 2017-10-29 -3,8 33,7 
2014-10-30 -1,4 47,7 2015-10-30 -5,8 15,4 2016-10-30 0,4 23 2017-10-30 -5,1 38,8 
2014-10-31 -5,7 53,4 2015-10-31 0,1 15,4 2016-10-31 -3,7 26,7 2017-10-31 -7,8 46,6 
2014-11-01 -7,4 60,8 2015-11-01 4,7 15,4 2016-11-01 -3,3 30 2017-10-31 -7,8 54,4 
2014-11-02 -1,9 62,7 2015-11-02 4,5 15,4 2016-11-02 -3,2 33,2 2017-11-01 -4,5 58,9 
2014-11-03 1,8 62,7 2015-11-03 3 15,4 2016-11-03 -5,2 38,4 2017-11-02 -1,4 60,3 
2014-11-04 -3,6 66,3 2015-11-04 0,5 15,4 2016-11-04 -8,3 46,7 2017-11-03 0,6 60,3 
2014-11-05 -11,4 77,7 2015-11-05 0 15,4 2016-11-05 -12,2 58,9 2017-11-04 0,2 60,3 
2014-11-06 -9,3 87 2015-11-06 -3 18,4 2016-11-06 -12 70,9 2017-11-05 -5,2 65,5 
2014-11-07 -9,3 96,3 2015-11-07 -3,1 21,5 2016-11-07 -15,7 86,6 2017-11-06 -1,1 66,6 
2014-11-08 -5,9 102,2 2015-11-08 -5,8 27,3 2016-11-08 -17,9 104,5 2017-11-07 -2,3 68,9 
2014-11-09 -2,7 104,9 2015-11-09 -4,8 32,1 2016-11-09 -15 119,5 2017-11-08 -3,4 72,3 
2014-11-10 -3,6 108,5 2015-11-10 -1,5 33,6 2016-11-10 -14,4 133,9 2017-11-09 -2 74,3 
2014-11-11 -4 112,5 2015-11-11 -2 35,6 2016-11-11 -14,4 148,3 2017-11-10 -4,6 78,9 
2014-11-12 -11,6 124,1 2015-11-12 -4,7 40,3 2016-11-12 -11,9 160,2 2017-11-11 -6,5 85,4 
2014-11-13 -15,5 139,6 2015-11-13 -5,8 46,1 2016-11-13 -9,8 170 2017-11-12 -6,4 91,8 
2014-11-14 -17,1 156,7 2015-11-14 -2,4 48,5 2016-11-14 -5,7 175,7 2017-11-13 -9,2 101 
2014-11-15 -11 167,7 2015-11-15 -8,5 57 2016-11-15 -0,5 176,2 2017-11-14 -5,4 106,4 
2014-11-16 -11,9 179,6 2015-11-16 -9,1 66,1 2016-11-16 -5,5 181,7 2017-11-15 -11,1 117,5 
2014-11-17 -9,7 189,3 2015-11-17 -3,8 69,9 2016-11-17 -2,7 184,4 2017-11-16 -7,2 124,7 
2014-11-18 -6,5 195,8 2015-11-18 -3,9 73,8 2016-11-18 -1,9 186,3 2017-11-17 -8,9 133,6 
2014-11-19 -7,6 203,4 2015-11-19 -5,3 79,1 2016-11-19 -3,3 189,6 2017-11-18 -7,7 141,3 
2014-11-20 -12,5 215,9 2015-11-20 -10,9 90 2016-11-20 -5,3 194,9 2017-11-19 -7,2 148,5 
2014-11-21 -4,5 220,4 2015-11-21 -9,5 99,5 2016-11-21 -2,8 197,7 2017-11-20 -8 156,5 
2014-11-22 -10,1 230,5 2015-11-22 -16,3 115,8 2016-11-22 -6,7 204,4 2017-11-21 -7,8 164,3 
2014-11-23 -5 235,5 2015-11-23 -12,6 128,4 2016-11-23 -10,9 215,3 2017-11-22 -11,8 176,1 
2014-11-24 -3,2 238,7 2015-11-24 -8,1 136,5 2016-11-24 -11,9 227,2 2017-11-23 -12,4 188,5 
2014-11-25 -2,2 240,9 2015-11-25 -8,2 144,7 2016-11-25 -14,6 241,8 2017-11-24 -7 195,5 
2014-11-26 -4 244,9 2015-11-26 -4,4 149,1 2016-11-26 -8,5 250,3 2017-11-25 -4,4 199,9 
2014-11-27 -4,7 249,6 2015-11-27 -1 150,1 2016-11-27 -5,8 256,1 2017-11-26 -8 207,9 
2014-11-28 -9,4 259 2015-11-28 -2,5 152,6 2016-11-28 -6,4 262,5 2017-11-27 -12,6 220,5 
2014-11-29 -5,7 264,7 2015-11-29 -5,6 158,2 2016-11-29 -2,4 264,9 2017-11-28 -10,7 231,2 
2014-11-30 -4,8 269,5 2015-11-30 -2,1 160,3 2016-11-30 -3,1 268 2017-11-29 -15,7 246,9 
2014-12-01 -5,2 274,7 2015-12-01 -4,1 164,4 2016-12-01 -7,2 275,2 2017-11-30 -21 267,9 
2014-12-02 -3,9 278,6 2015-12-02 -4,9 169,3 2016-12-02 -14,3 289,5 2017-12-01 -13,1 281 
2014-12-03 -2,2 280,8 2015-12-03 -4,8 174,1 2016-12-03 -20,1 309,6 2017-12-02 -8,5 289,5 
2014-12-04 -0,6 281,4 2015-12-04 -3,4 177,5 2016-12-04 -11 320,6 2017-12-03 -3 292,5 
2014-12-05 -1,4 282,8 2015-12-05 -6 183,5 2016-12-05 -10,7 331,3 2017-12-04 -8,3 300,8 
2014-12-06 -2,7 285,5 2015-12-06 -1,5 185 2016-12-06 -9,2 340,5 2017-12-05 -6,8 307,6 



Bilaga F – Temperaturdata 

F-3 

2014-12-07 -5,6 291,1 2015-12-07 -1,4 186,4 2016-12-07 -3,1 343,6 2017-12-06 -13,1 320,7 
2014-12-08 -7,7 298,8 2015-12-08 -2,6 189 2016-12-08 -2,8 346,4 2017-12-07 -17,7 338,4 
2014-12-09 -10,7 309,5 2015-12-09 -0,8 189,8 2016-12-09 -6,1 352,5 2017-12-08 -9 347,4 
2014-12-10 -6,9 316,4 2015-12-10 -3,6 193,4 2016-12-10 -8,3 360,8 2017-12-09 -5,9 353,3 
2014-12-11 -2,3 318,7 2015-12-11 -5,6 199 2016-12-11 -13,2 374 2017-12-10 -2,7 356 
2014-12-12 -2,4 321,1 2015-12-12 -9,8 208,8 2016-12-12 -5,7 379,7 2017-12-11 -4,4 360,4 
2014-12-13 -6,1 327,2 2015-12-13 -14,1 222,9 2016-12-13 -6 385,7 2017-12-12 -6,4 366,8 
2014-12-14 -17,5 344,7 2015-12-14 -7,7 230,6 2016-12-14 -2,7 388,4 2017-12-13 -6,5 373,3 
2014-12-15 -9,2 353,9 2015-12-15 -6,9 237,5 2016-12-15 -4 392,4 2017-12-14 -9,6 382,9 
2014-12-16 -5,9 359,8 2015-12-16 -9,4 246,9 2016-12-16 -2,3 394,7 2017-12-15 -11,7 394,6 
2014-12-17 -5 364,8 2015-12-17 -12,8 259,7 2016-12-17 1,8 394,7 2017-12-16 -12,6 407,2 
2014-12-18 -8,2 373 2015-12-18 -4,9 264,6 2016-12-18 1,4 394,7 2017-12-17 -14 421,2 
2014-12-19 -8,3 381,3 2015-12-19 -5,8 270,4 2016-12-19 3,5 394,7 2017-12-18 -13,5 434,7 
2014-12-20 -11,8 393,1 2015-12-20 -1,4 271,8 2016-12-20 1,4 394,7 2017-12-19 -9,1 443,8 
2014-12-21 -9 402,1 2015-12-21 1,8 271,8 2016-12-21 -2 396,7 2017-12-20 0,4 443,8 
2014-12-22 -10,4 412,5 2015-12-22 -5 276,8 2016-12-22 -1,5 398,2 2017-12-21 -3 446,8 
2014-12-23 -21,7 434,2 2015-12-23 -6,4 283,2 2016-12-23 -5,7 403,9 2017-12-22 -6,7 453,5 
2014-12-24 -22,2 456,4 2015-12-24 -4,9 288,1 2016-12-24 -11,9 415,8 2017-12-23 -11,2 464,7 
2014-12-25 -13,3 469,7 2015-12-25 -1,8 289,9 2016-12-25 -9,4 425,2 2017-12-24 -12,1 476,8 
2014-12-26 -12,5 482,2 2015-12-26 -6,9 296,8 2016-12-26 -12,1 437,3 2017-12-25 -15,2 492 
2014-12-27 -14,2 496,4 2015-12-27 -10,9 307,7 2016-12-27 -3,9 441,2 2017-12-26 -20,1 512,1 
2014-12-28 -17,7 514,1 2015-12-28 -13,4 321,1 2016-12-28 -3,5 444,7 2017-12-27 -13 525,1 
2014-12-29 -23,4 537,5 2015-12-29 -15,6 336,7 2016-12-29 -1,2 445,9 2017-12-28 -22,1 547,2 
2014-12-30 -4,1 541,6 2015-12-30 -8,1 344,8 2016-12-30 -1,1 447 2017-12-29 -17,4 564,6 
2014-12-31 -2,1 543,7 2015-12-31 -1,1 345,9 2016-12-31 -4,9 451,9 2017-12-30 -8,5 573,1 
2015-01-01 1,3 543,7 2016-01-01 -2,1 348 2017-01-01 -4,6 456,5 2017-12-31 -10,8 583,9 
2015-01-02 -3,7 547,4 2016-01-02 -3,7 351,7 2017-01-02 -15,2 471,7 2018-01-01 -12,3 596,2 
2015-01-03 -3,5 550,9 2016-01-03 -11,6 363,3 2017-01-03 -21,1 492,8 2018-01-02 -7,6 603,8 
2015-01-04 -10 560,9 2016-01-04 -23,5 386,8 2017-01-04 -27,3 520,1 2018-01-03 -9 612,8 
2015-01-05 -19,1 580 2016-01-05 -27 413,8 2017-01-05 -23,9 544 2018-01-04 -15,3 628,1 
2015-01-06 -10,8 590,8 2016-01-06 -29,8 443,6 2017-01-06 -10,6 554,6 2018-01-05 -13,7 641,8 
2015-01-07 -6,9 597,7 2016-01-07 -33,4 477 2017-01-07 -3,4 558 2018-01-06 -8,6 650,4 
2015-01-08 -7,2 604,9 2016-01-08 -16,8 493,8 2017-01-08 -1,3 559,3 2018-01-07 -14,7 665,1 
2015-01-09 -6,7 611,6 2016-01-09 -8,7 502,5 2017-01-09 -4 563,3 2018-01-08 -6,1 671,2 
2015-01-10 -15,1 626,7 2016-01-10 -11,5 514 2017-01-10 -10,1 573,4 2018-01-09 -7,3 678,5 
2015-01-11 -21,4 648,1 2016-01-11 -17,5 531,5 2017-01-11 -4,8 578,2 2018-01-10 -8,6 687,1 
2015-01-12 -26,8 674,9 2016-01-12 -17,7 549,2 2017-01-12 -5 583,2 2018-01-11 -16,7 703,8 
2015-01-13 -22,4 697,3 2016-01-13 -25,4 574,6 2017-01-13 -8,5 591,7 2018-01-12 -10 713,8 
2015-01-14 -13,5 710,8 2016-01-14 -20,6 595,2 2017-01-14 -9,7 601,4 2018-01-13 -8,7 722,5 
2015-01-15 -17,3 728,1 2016-01-15 -8,7 603,9 2017-01-15 -16,7 618,1 2018-01-14 -13,3 735,8 
2015-01-16 -12,1 740,2 2016-01-16 -5,5 609,4 2017-01-16 -12,3 630,4 2018-01-15 -7 742,8 
2015-01-17 -7 747,2 2016-01-17 -14,1 623,5 2017-01-17 -4,4 634,8 2018-01-16 -7,9 750,7 
2015-01-18 -7,1 754,3 2016-01-18 -27,5 651 2017-01-18 -1,6 636,4 2018-01-17 -13,3 764 
2015-01-19 -18,4 772,7 2016-01-19 -28,6 679,6 2017-01-19 -3,8 640,2 2018-01-18 -19,9 783,9 
2015-01-20 -19,5 792,2 2016-01-20 -30,3 709,9 2017-01-20 -5,5 645,7 2018-01-19 -17,6 801,5 
2015-01-21 -21,3 813,5 2016-01-21 -22,3 732,2 2017-01-21 -8,2 653,9 2018-01-20 -21,1 822,6 
2015-01-22 -27,9 841,4 2016-01-22 -5,5 737,7 2017-01-22 -7,4 661,3 2018-01-21 -16,5 839,1 
2015-01-23 -24,9 866,3 2016-01-23 -13,8 751,5 2017-01-23 -8,6 669,9 2018-01-22 -25,1 864,2 
2015-01-24 -17,4 883,7 2016-01-24 -17,4 768,9 2017-01-24 -14,5 684,4 2018-01-23 -27,6 891,8 
2015-01-25 -11,2 894,9 2016-01-25 -15,8 784,7 2017-01-25 -1 685,4 2018-01-24 -20,8 912,6 
2015-01-26 -7,5 902,4 2016-01-26 -9,4 794,1 2017-01-26 0,2 685,4 2018-01-25 -14,5 927,1 
2015-01-27 -6,3 908,7 2016-01-27 -6,1 800,2 2017-01-27 3,1 685,4 2018-01-26 -11,7 938,8 
2015-01-28 -9,7 918,4 2016-01-28 -9 809,2 2017-01-28 -3,1 688,5 2018-01-27 -18,8 957,6 
2015-01-29 -10 928,4 2016-01-29 -14 823,2 2017-01-29 -2,3 690,8 2018-01-28 -17,8 975,4 
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2015-01-30 -13,3 941,7 2016-01-30 -7,3 830,5 2017-01-30 -2,8 693,6 2018-01-29 -15,1 990,5 
2015-01-31 -14,1 955,8 2016-01-31 -4 834,5 2017-01-31 -5,2 698,8 2018-01-30 -15 1005,5 
2015-02-01 -12,5 968,3 2016-02-01 -7,1 841,6 2017-02-01 -7,4 706,2 2018-01-31 -11,1 1016,6 
2015-02-02 -14,2 982,5 2016-02-02 -13,5 855,1 2017-02-02 -7,2 713,4 2018-02-01 -17,6 1034,2 
2015-02-03 -14,4 996,9 2016-02-03 -15,4 870,5 2017-02-03 -7,2 720,6 2018-02-02 -20,5 1054,7 
2015-02-04 -15,2 1012,1 2016-02-04 -12,6 883,1 2017-02-04 -8,7 729,3 2018-02-03 -18,5 1073,2 
2015-02-05 -11 1023,1 2016-02-05 -15,9 899 2017-02-05 -5,3 734,6 2018-02-04 -23 1096,2 
2015-02-06 -2,7 1025,8 2016-02-06 -17,2 916,2 2017-02-06 -6,5 741,1 2018-02-05 -22,2 1118,4 
2015-02-07 -3,1 1028,9 2016-02-07 -13,9 930,1 2017-02-07 -14,7 755,8 2018-02-06 -18 1136,4 
2015-02-08 -9 1037,9 2016-02-08 -4,6 934,7 2017-02-08 -17,4 773,2 2018-02-07 -19,1 1155,5 
2015-02-09 -4,7 1042,6 2016-02-09 -4 938,7 2017-02-09 -19,3 792,5 2018-02-08 -22,2 1177,7 
2015-02-10 -0,7 1043,3 2016-02-10 -4,6 943,3 2017-02-10 -17,9 810,4 2018-02-09 -10,4 1188,1 
2015-02-11 -1,8 1045,1 2016-02-11 -4,8 948,1 2017-02-11 -16,2 826,6 2018-02-10 -3,8 1191,9 
2015-02-12 -7,2 1052,3 2016-02-12 -7,1 955,2 2017-02-12 0,6 826,6 2018-02-11 -5,3 1197,2 
2015-02-13 -9,7 1062 2016-02-13 -6,1 961,3 2017-02-13 5,6 826,6 2018-02-12 -11,5 1208,7 
2015-02-14 -14,1 1076,1 2016-02-14 -6,6 967,9 2017-02-14 0 826,6 2018-02-13 -9,7 1218,4 
2015-02-15 -10,8 1086,9 2016-02-15 -12,1 980 2017-02-15 -1,9 828,5 2018-02-14 -4,9 1223,3 
2015-02-16 -9,3 1096,2 2016-02-16 -6,4 986,4 2017-02-16 -3,4 831,9 2018-02-15 -6,1 1229,4 
2015-02-17 -7,1 1103,3 2016-02-17 -6,7 993,1 2017-02-17 -0,6 832,5 2018-02-16 -7,4 1236,8 
2015-02-18 -4,7 1108 2016-02-18 -5,7 998,8 2017-02-18 -8,2 840,7 2018-02-17 -15,8 1252,6 
2015-02-19 -2,9 1110,9 2016-02-19 -8,6 1007,4 2017-02-19 -11,6 852,3 2018-02-18 -16,5 1269,1 
2015-02-20 -2,1 1113 2016-02-20 -7,7 1015,1 2017-02-20 -10,3 862,6 2018-02-19 -21 1290,1 
2015-02-21 -3 1116 2016-02-21 -3 1018,1 2017-02-21 -11 873,6 2018-02-20 -16,4 1306,5 
2015-02-22 -6,6 1122,6 2016-02-22 -4,5 1022,6 2017-02-22 -13,3 886,9 2018-02-21 -22,1 1328,6 
2015-02-23 -10,5 1133,1 2016-02-23 -4,7 1027,3 2017-02-23 -11,9 898,8 2018-02-22 -19,3 1347,9 
2015-02-24 -2,5 1135,6 2016-02-24 -8,8 1036,1 2017-02-24 -8,4 907,2 2018-02-23 -16,6 1364,5 
2015-02-25 -2,4 1138 2016-02-25 -10,3 1046,4 2017-02-25 -10,4 917,6 2018-02-24 -25,2 1389,7 
2015-02-26 -1,6 1139,6 2016-02-26 -14,1 1060,5 2017-02-26 -12 929,6 2018-02-25 -25,2 1414,9 
2015-02-27 -0,6 1140,2 2016-02-27 -19,2 1079,7 2017-02-27 -15,3 944,9 2018-02-26 -13 1427,9 
2015-02-28 -2,6 1142,8 2016-02-28 -12 1091,7 2017-02-28 -10,5 955,4 2018-02-27 -11,4 1439,3 
2015-03-01 -0,9 1143,7 2016-02-29 -6,8 1098,5 2017-03-01 -8,6 964 2018-02-28 -13,1 1452,4 
2015-03-02 -1 1144,7 2016-03-01 -12,8 1111,3 2017-03-02 -10,2 974,2 2018-03-01 -5,7 1458,1 
2015-03-03 -0,7 1145,4 2016-03-02 -6,7 1118 2017-03-03 -9,9 984,1 2018-03-02 -7,9 1466 
2015-03-04 -4,4 1149,8 2016-03-03 -8,2 1126,2 2017-03-04 -9,9 994 2018-03-03 -9,3 1475,3 
2015-03-05 -9,5 1159,3 2016-03-04 -7 1133,2 2017-03-05 -12,9 1006,9 2018-03-04 -14 1489,3 
2015-03-06 -2,2 1161,5 2016-03-05 -5,9 1139,1 2017-03-06 -15,6 1022,5 2018-03-05 -14,3 1503,6 
2015-03-07 -0,8 1162,3 2016-03-06 -3,1 1142,2 2017-03-07 -11,5 1034 2018-03-06 -18,6 1522,2 
2015-03-08 -0,8 1163,1 2016-03-07 -4,3 1146,5 2017-03-08 -11,9 1045,9 2018-03-07 -18,7 1540,9 
2015-03-09 -1,9 1165 2016-03-08 -3,9 1150,4 2017-03-09 -10,9 1056,8 2018-03-08 -18,9 1559,8 
2015-03-10 -5 1170 2016-03-09 -4,3 1154,7 2017-03-10 -6,3 1063,1 2018-03-09 -15,1 1574,9 
2015-03-11 -2,5 1172,5 2016-03-10 -11,1 1165,8 2017-03-11 -3,7 1066,8 2018-03-11 -10,8 1585,7 
2015-03-12 -1,8 1174,3 2016-03-11 -8,7 1174,5 2017-03-12 -3,3 1070,1 2018-03-12 -12,2 1597,9 
2015-03-13 -0,9 1175,2 2016-03-12 -2,3 1176,8 2017-03-13 -3,9 1074 2018-03-13 -12,6 1610,5 
2015-03-14 0,8 1175,2 2016-03-13 -4,4 1181,2 2017-03-14 -2,6 1076,6 2018-03-14 -12,2 1622,7 
2015-03-15 -0,9 1176,1 2016-03-14 0,1 1181,2 2017-03-15 -0,6 1077,2 2018-03-15 -17,9 1640,6 
2015-03-16 -0,7 1176,8 2016-03-15 3,2 1181,2 2017-03-16 -1,5 1078,7 2018-03-16 -17,4 1658 
2015-03-17 -0,7 1177,5 2016-03-16 2,4 1181,2 2017-03-17 -1,7 1080,4 2018-03-17 -7,3 1665,3 
2015-03-18 0,4 1177,5 2016-03-17 -4,7 1185,9 2017-03-18 -6,3 1086,7 2018-03-18 -3,5 1668,8 
2015-03-19 -0,9 1178,4 2016-03-18 -7,2 1193,1 2017-03-19 -9,2 1095,9 2018-03-19 -7,7 1676,5 
2015-03-20 -7,7 1186,1 2016-03-19 -6,2 1199,3 2017-03-20 -4,8 1100,7 2018-03-20 -10,9 1687,4 
2015-03-21 -8,9 1195 2016-03-20 -8,5 1207,8 2017-03-21 -2,8 1103,5 2018-03-21 -4,4 1691,8 
2015-03-22 -6,1 1201,1 2016-03-21 -11,7 1219,5 2017-03-22 -3,2 1106,7 2018-03-22 -10,8 1702,6 
2015-03-23 -3,1 1204,2 2016-03-22 -11,9 1231,4 2017-03-23 -5,1 1111,8 2018-03-23 -13,3 1715,9 
2015-03-24 -9,4 1213,6 2016-03-23 -10,4 1241,8 2017-03-24 -3,1 1114,9 2018-03-24 -11,3 1727,2 
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2015-03-25 -6,6 1220,2 2016-03-24 -6 1247,8 2017-03-25 -1,4 1116,3 2018-03-25 -11,2 1738,4 
2015-03-26 -7,5 1227,7 2016-03-25 -5 1252,8 2017-03-26 0,6 1116,3 2018-03-26 -8,3 1746,7 
2015-03-27 -6,2 1233,9 2016-03-26 -0,8 1253,6 2017-03-27 -3,9 1120,2 2018-03-27 -5,2 1751,9 
2015-03-28 -3,3 1237,2 2016-03-27 1,2 1253,6 2017-03-28 -6,5 1126,7 2018-03-28 -2,7 1754,6 
2015-03-29 -3,4 1240,6 2016-03-28 3,1 1253,6 2017-03-29 -7,4 1134,1 2018-03-29 -3 1757,6 
2015-03-30 -0,4 1241 2016-03-29 1,7 1253,6 2017-03-30 -7,3 1141,4 2018-03-30 -5,4 1763 
2015-03-31 -2,2 1243,2 2016-03-30 1,6 1253,6 2017-03-31 -7,9 1149,3 2018-03-31 -6 1769 
2015-04-01 -4,9 1248,1 2016-03-31 -0,4 1254 2017-04-01 -5,8 1155,1 2018-04-01 -6,7 1775,7 
2015-04-02 -2 1250,1 2016-04-01 -3,7 1257,7 2017-04-02 -4,6 1159,7 2018-04-02 -6,3 1782 
2015-04-03 -1,2 1251,3 2016-04-02 -3,8 1261,5 2017-04-03 -1,1 1160,8 2018-04-03 -8,1 1790,1 
2015-04-04 -1,3 1252,6 2016-04-03 -1,8 1263,3 2017-04-04 4,4 1160,8 2018-04-04 -7,9 1798 
2015-04-05 -0,1 1252,7 2016-04-04 0,5 1263,3 2017-04-05 0,5 1160,8 2018-04-05 -2,6 1800,6 
2015-04-06 1,6 1252,7 2016-04-05 -0,3 1263,6 2017-04-06 -1,8 1162,6 2018-04-06 -3,4 1804 
2015-04-07 3,5 1252,7 2016-04-06 -3,1 1266,7 2017-04-07 -5,5 1168,1 2018-04-07 -2,8 1806,8 
2015-04-08 0 1252,7 2016-04-07 0 1266,7 2017-04-08 -6,6 1174,7 2018-04-08 -3,5 1810,3 
2015-04-09 -0,5 1253,2 2016-04-08 0,6 1266,7 2017-04-09 -3 1177,7 2018-04-09 -4 1814,3 
2015-04-10 -2,1 1255,3 2016-04-09 1,5 1266,7 2017-04-10 -2,2 1179,9 2018-04-10 -3,5 1817,8 
2015-04-11 -1,4 1256,7 2016-04-10 0,7 1266,7 2017-04-11 -4,2 1184,1 2018-04-11 -3 1820,8 
2015-04-12 0,1 1256,7 2016-04-11 0,7 1266,7 2017-04-12 -5,1 1189,2 2018-04-12 -1 1821,8 
2015-04-13 0,2 1256,7 2016-04-12 -1,2 1267,9 2017-04-13 -7,3 1196,5 2018-04-13 -0,1 1821,9 
2015-04-14 -0,9 1257,6 2016-04-13 -5,4 1273,3 2017-04-14 -6,5 1203 2018-04-14 1,5 - 
2015-04-15 0,8 1257,6 2016-04-14 -5,1 1278,4 2017-04-15 -5,3 1208,3 2018-04-15 0,3 - 
2015-04-16 0,6 1257,6 2016-04-15 -2,4 1280,8 2017-04-16 -6,1 1214,4 2018-04-16 4,4 - 
2015-04-17 0,2 1257,6 2016-04-16 -1,7 1282,5 2017-04-17 -7 1221,4 2018-04-17 3,5 - 
2015-04-18 1,8 1257,6 2016-04-17 -0,4 1282,9 2017-04-18 -6,6 1228 2018-04-18 3,8 - 
2015-04-19 2,9 1257,6 2016-04-18 -2,9 1285,8 2017-04-19 -1,2 1229,2 2018-04-19 4,1 - 
2015-04-20 3,3 1257,6 2016-04-19 -3 1288,8 2017-04-20 0,1 1229,2 2018-04-20 3,7 - 
2015-04-21 4,6 1257,6 2016-04-20 -1,9 1290,7 2017-04-21 -2,4 1231,6 2018-04-21 0,8 - 
2015-04-22 1,5 1257,6 2016-04-21 -2,6 1293,3 2017-04-22 -3,1 1234,7 2018-04-22 1,8 - 
2015-04-23 0,6 1257,6 2016-04-22 -1,5 1294,8 2017-04-23 -3,5 1238,2 2018-04-23 2,3 - 
2015-04-24 -0,9 1258,5 2016-04-23 -1 1295,8 2017-04-24 -3,2 1241,4 2018-04-24 1,5 - 
2015-04-25 -3,5 1262 2016-04-24 -1,3 1297,1 2017-04-25 -3,4 1244,8 2018-04-25 2,3 - 
2015-04-26 -1,4 1263,4 2016-04-25 -1,4 1298,5 2017-04-26 -2,2 1247 2018-04-26 2,9 - 
2015-04-27 -2,1 1265,5 2016-04-26 0,7 - 2017-04-27 -2,3 1249,3 2018-04-27 3,3 - 
2015-04-28 -1,7 1267,2 2016-04-27 3,2 - 2017-04-28 -2,4 1251,7 2018-04-28 2,8 - 
2015-04-29 -1,6 1268,8 2016-04-28 3,5 - 2017-04-29 -0,9 1252,6 2018-04-29 0 - 
2015-04-30 -0,7 1269,5 2016-04-29 6,1 - 2017-04-30 -2,4 1255 2018-04-30 1,1 - 
2015-05-01 -0,2 1269,7 2016-04-30 5,4 - 2017-05-01 0,8 1255 2018-05-01 1,3 - 
2015-05-02 -0,7 1270,4 2016-05-01 5,3 - 2017-05-02 1,9 1255 2018-05-02 0,6 - 
2015-05-03 -1,5 1271,9 2016-05-02 5 - 2017-05-03 1,8 1255 2018-05-03 0,9 - 
2015-05-04 0,1 - 2016-05-03 6,1 - 2017-05-04 1,8 1255 2018-05-04 1,8 - 
2015-05-05 0,6 - 2016-05-04 6,9 - 2017-05-05 6,3 1255 2018-05-05 4,6 - 
2015-05-06 4,3 - 2016-05-05 4,9 - 2017-05-06 0,3 1255 2018-05-06 5,8 - 
2015-05-07 4,7 - 2016-05-06 5,7 - 2017-05-07 -3,4 1258,4 2018-05-07 2,2 - 
2015-05-08 4,1 - 2016-05-07 7,8 - 2017-05-08 -3,1 1261,5 2018-05-08 4,7 - 
2015-05-09 3,9 - 2016-05-08 6,7 - 2017-05-09 -2,5 1264 2018-05-09 8,7 - 
2015-05-10 4,4 - 2016-05-09 4,9 - 2017-05-10 -2,1 1266,1 2018-05-11 10,7 - 
2015-05-11 4,6 - 2016-05-10 3,3 - 2017-05-11 -3,5 1269,6 2018-05-12 5,5 - 
2015-05-12 6,1 - 2016-05-11 3 - 2017-05-12 -3 1272,6 2018-05-13 9,6 - 
2015-05-13 7 - 2016-05-12 5,3 - 2017-05-13 -1,1 1273,7 2018-05-14 14,2 - 
2015-05-14 1,2 - 2016-05-13 3,5 - 2017-05-14 0,6 - 2018-05-15 13,4 - 
2015-05-15 1,7 - 2016-05-14 4,3 - 2017-05-15 1,2 - 2018-05-16 12,1 - 
2015-05-16 1,7 - 2016-05-15 4,9 - 2017-05-16 3,1 - 2018-05-17 6,6 - 
2015-05-17 2,2 - 2016-05-16 4,4 - 2017-05-17 6,4 - 2018-05-18 6,5 - 
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2015-05-18 3,7 - 2016-05-17 3,9 - 2017-05-18 7 - 2018-05-19 7,3 - 
2015-05-19 1,4 - 2016-05-18 2,9 - 2017-05-19 5,5 - 2018-05-20 7,5 - 
2015-05-20 2,3 - 2016-05-19 2,5 - 2017-05-20 4,9 -       
2015-05-21 5,4 - 2016-05-20 4,8 - 2017-05-21 5,1 -     
2015-05-22 5,6 - 2016-05-21 9,2 - 2017-05-22 5,7 -     
2015-05-23 3,8 - 2016-05-22 10,7 - 2017-05-23 4,1 -     
2015-05-24 3,8 - 2016-05-23 9,5 - 2017-05-24 4,7 -     
2015-05-25 5,4 - 2016-05-24 8,6 - 2017-05-25 5,4 -     
2015-05-26 7,1 - 2016-05-25 7,4 - 2017-05-26 2,5 -     
2015-05-27 7,6 - 2016-05-26 9,7 - 2017-05-27 2,7 -     
2015-05-28 6,1 - 2016-05-27 13,2 - 2017-05-28 1 -     
2015-05-29 8,7 - 2016-05-28 16 - 2017-05-29 2,4 -     
2015-05-30 9 - 2016-05-29 16,8 - 2017-05-30 2,4 -     
2015-05-31 8,3 - 2016-05-30 17,2 - 2017-05-31 1 -     
2015-06-01 6,8 - 2016-05-31 16,5 - 2017-06-01 1,1 -     
2015-06-02 7,8 - 2016-06-01 14,4 - 2017-06-02 3,3 -     
2015-06-03 7,6 - 2016-06-02 12 - 2017-06-03 4,7 -     
2015-06-04 5,7 - 2016-06-03 7,4 - 2017-06-04 2,3 -     
2015-06-05 6,3 - 2016-06-04 4,9 - 2017-06-05 6,7 -     
2015-06-06 7,1 - 2016-06-05 4 - 2017-06-06 10,1 -     
2015-06-07 6,9 - 2016-06-06 7 - 2017-06-07 14,8 -     
2015-06-08 6,3 - 2016-06-07 8,2 - 2017-06-08 17,8 -     
2015-06-09 6,2 - 2016-06-08 4,3 - 2017-06-09 18,1 -     
2015-06-10 7,8 - 2016-06-09 1,8 - 2017-06-10 18 -     
2015-06-11 6,4 - 2016-06-10 5,3 - 2017-06-11 13,4 -     
2015-06-12 6 - 2016-06-11 8,1 - 2017-06-12 13,1 -     
2015-06-13 5 - 2016-06-12 8,2 - 2017-06-13 13,2 -     
2015-06-14 7,3 - 2016-06-13 6,8 - 2017-06-14 13,8 -     
2015-06-15 7,2 - 2016-06-14 4,3 - 2017-06-15 12,2 -     
2015-06-16 6,7 - 2016-06-15 8,9 - 2017-06-16 12,3 -     
2015-06-17 7,2 - 2016-06-16 13,6 - 2017-06-17 12,9 -     
2015-06-18 9,1 - 2016-06-17 10,3 - 2017-06-18 10,6 -     
2015-06-19 8,6 - 2016-06-18 8,9 - 2017-06-19 10,5 -     
2015-06-20 10,3 - 2016-06-19 6,9 - 2017-06-20 8,8 -     
2015-06-21 13,1 - 2016-06-20 4,5 - 2017-06-21 5,3 -     
2015-06-22 14,8 - 2016-06-21 9,3 - 2017-06-22 5,1 -     
2015-06-23 12,8 - 2016-06-22 10,6 - 2017-06-23 7,3 -     
2015-06-24 11,8 - 2016-06-23 13,7 - 2017-06-24 9,1 -     
2015-06-25 10,8 - 2016-06-24 13,4 - 2017-06-25 9,9 -     
2015-06-26 10 - 2016-06-25 12,1 - 2017-06-26 8,8 -     
2015-06-27 8,9 - 2016-06-26 13,7 - 2017-06-27 8,9 -     
2015-06-28 9,4 - 2016-06-27 16,8 - 2017-06-28 9,1 -     
2015-06-29 8,6 - 2016-06-28 14,2 - 2017-06-29 11,3 -     
2015-06-30 9,5 - 2016-06-29 15,4 - 2017-06-30 14,7 -     
2015-07-01 11,2 - 2016-06-30 16,3 - 2017-07-01 16,8 -     
2015-07-02 13,1 - 2016-07-01 15,9 - 2017-07-02 17 -     
2015-07-03 13,1 - 2016-07-02 15,7 - 2017-07-03 12 -     
2015-07-04 10,1 - 2016-07-03 15,2 - 2017-07-04 7,4 -     
2015-07-05 8,6 - 2016-07-04 14,3 - 2017-07-05 5,3 -     
2015-07-06 9,6 - 2016-07-05 9,2 - 2017-07-06 8,1 -     
2015-07-07 7,2 - 2016-07-06 9,5 - 2017-07-07 10,3 -     
2015-07-08 7 - 2016-07-07 9,1 - 2017-07-08 12,4 -     
2015-07-09 13,3 - 2016-07-08 11,6 - 2017-07-09 15,3 -     
2015-07-10 13,1 - 2016-07-09 12,1 - 2017-07-10 12,9 -     



Bilaga F – Temperaturdata 

F-7 

2015-07-11 11,7 - 2016-07-10 11,8 - 2017-07-11 13,5 -     
2015-07-12 13,5 - 2016-07-11 15 - 2017-07-12 13,2 -     
2015-07-13 12,9 - 2016-07-12 16,9 - 2017-07-13 8,8 -     
2015-07-14 12,8 - 2016-07-13 16,8 - 2017-07-14 9 -     
2015-07-15 11,3 - 2016-07-14 13,2 - 2017-07-15 11,6 -     
2015-07-16 10,7 - 2016-07-15 12,2 - 2017-07-16 11,5 -     
2015-07-17 10,6 - 2016-07-16 11,6 - 2017-07-17 9,2 -     
2015-07-18 12,5 - 2016-07-17 12,9 - 2017-07-18 8,4 -     
2015-07-19 11,8 - 2016-07-18 10,1 - 2017-07-19 10,5 -     
2015-07-20 10,6 - 2016-07-19 10,2 - 2017-07-20 9,3 -     
2015-07-21 11,4 - 2016-07-20 12,2 - 2017-07-21 12,2 -     
2015-07-22 10,8 - 2016-07-21 16,5 - 2017-07-22 11,7 -     
2015-07-23 12,8 - 2016-07-22 20,2 - 2017-07-23 13,5 -     
2015-07-24 11,7 - 2016-07-23 19,8 - 2017-07-24 15 -     
2015-07-25 12,6 - 2016-07-24 19,2 - 2017-07-25 17 -     
2015-07-26 9,6 - 2016-07-25 18 - 2017-07-26 17,2 -     
2015-07-27 10 - 2016-07-26 17,6 - 2017-07-27 17,1 -     
2015-07-28 15,1 - 2016-07-27 15,3 - 2017-07-28 17,8 -     
2015-07-29 12,1 - 2016-07-28 14,8 - 2017-07-29 16,1 -     
2015-07-30 13,8 - 2016-07-29 15,3 - 2017-07-30 14,3 -     
2015-07-31 13 - 2016-07-30 15,5 - 2017-07-31 10,6 -     
2015-08-01 10,9 - 2016-07-31 12,3 - 2017-08-01 12,4 -     
2015-08-02 9,6 - 2016-08-01 10,1 - 2017-08-02 13 -     
2015-08-03 10,4 - 2016-08-02 10,2 - 2017-08-03 12,6 -     
2015-08-04 11,7 - 2016-08-03 11,7 - 2017-08-04 13 -     
2015-08-05 12,3 - 2016-08-04 12,8 - 2017-08-05 12,4 -     
2015-08-06 12,4 - 2016-08-05 13,6 - 2017-08-06 10,9 -     
2015-08-07 14,8 - 2016-08-06 12,2 - 2017-08-07 11,7 -     
2015-08-08 13,2 - 2016-08-07 11,7 - 2017-08-08 12 -     
2015-08-09 11,4 - 2016-08-08 11,1 - 2017-08-09 13 -     
2015-08-10 11,6 - 2016-08-09 10,8 - 2017-08-10 11,5 -     
2015-08-11 13,4 - 2016-08-10 8,4 - 2017-08-11 12,3 -     
2015-08-12 13,1 - 2016-08-11 7,7 - 2017-08-12 14,2 -     
2015-08-13 8,7 - 2016-08-12 7,1 - 2017-08-13 11,1 -     
2015-08-14 11,6 - 2016-08-13 8,7 - 2017-08-14 9,2 -     
2015-08-15 11,1 - 2016-08-14 8,8 - 2017-08-15 9,7 -     
2015-08-16 11,8 - 2016-08-15 9,2 - 2017-08-16 9,6 -     
2015-08-17 15,4 - 2016-08-16 10,5 - 2017-08-17 11,7 -     
2015-08-18 16,2 - 2016-08-17 11,6 - 2017-08-18 12,3 -     
2015-08-19 16,2 - 2016-08-18 11,3 - 2017-08-19 14,4 -     
2015-08-20 16,9 - 2016-08-19 11,7 - 2017-08-20 12,4 -     
2015-08-21 16,9 - 2016-08-20 13,9 - 2017-08-21 8,7 -     
2015-08-22 16,1 - 2016-08-21 13,5 - 2017-08-22 6,7 -     
2015-08-23 15,8 - 2016-08-22 11 - 2017-08-23 7,3 -     
2015-08-24 16 - 2016-08-23 9,6 - 2017-08-24 5,4 -     
2015-08-25 16,3 - 2016-08-24 7,9 - 2017-08-25 4,4 -     
2015-08-26 12,4 - 2016-08-25 9,9 - 2017-08-26 5,8 -     
2015-08-27 11,1 - 2016-08-26 9,5 - 2017-08-27 5,7 -     
2015-08-28 11,4 - 2016-08-27 6 - 2017-08-28 7,9 -     
2015-08-29 10,4 - 2016-08-28 5,7 - 2017-08-29 10,4 -     
2015-08-30 10,8 - 2016-08-29 7,4 - 2017-08-30 8,1 -     
2015-08-31 9,7 - 2016-08-30 7,9 - 2017-08-31 9 -     

      2016-08-31 6             



Bilaga G – Uppmätta rörelser 

G-1 

Bilaga G – Uppmätta rörelser 
Den vertikala lägesförändringen i bergspunkterna visas i tabellen nedan. Röda värden har 

interpolerats linjärt mellan närmaste föregående och efterkommande mätvärde, detta gäller 

även röda värden i kommande tabeller. I fallet för bergspunkternas mätvärden i april 2018 har 

värde extrapolerats linjärt utifrån förändringen mellan februari och mars. 

 Vertikal lägesförändring sedan nov-14 [mm]   Vertikal lägesförändring sedan nov-14 [mm] 

 BR1 BR2 BR3   BR1 BR2 BR3 
nov-14 0,0 0,0 0,0  aug-16 -71,0 -85,0 -112,0 
dec-14 -2,0 -1,5 -3,5  sep-16 -74,0 -88,0 -122,0 
jan-15 -4,0 -3,0 -7,0  okt-16 -77,0 -91,0 -128,0 
feb-15 -4,0 -7,0 -12,0  nov-16 -77,0 -88,0 -128,0 
mar-15 -4,0 -2,0 -4,0  dec-16 -69,0 -85,0 -128,0 
apr-15 -1,0 -4,0 -9,0  jan-17 -74,4 -90,2 -139,0 
maj-15 -3,0 -7,0 -12,0  feb-17 -79,8 -95,4 -150,0 
jun-15 -2,0 -5,0 -13,0  mar-17 -85,2 -100,6 -161,0 
jul-15 -18,0 -23,0 -29,5  apr-17 -90,6 -105,8 -172,0 

aug-15 -34,0 -41,0 -46,0  maj-17 -96,0 -111,0 -170,0 
sep-15 -57,0 -59,0 -68,0  jun-17 -111,0 -128,0 -187,0 
okt-15 -34,0 -39,0 -53,0  jul-17 -116,0 -134,0 -198,0 
nov-15 -37,0 -39,0 -57,0  aug-17 -114,0 -136,0 -201,0 
dec-15 -35,0 -40,0 -60,0  sep-17 -133,0 -153,0 -223,0 
jan-16 -31,5 -37,0 -57,5  okt-17 -140,0 -159,0 -228,0 
feb-16 -28,0 -34,0 -55,0  nov-17 -147,0 -168,0 -246,0 
mar-16 -50,0 -58,0 -81,0  dec-17 -152,0 -174,0 -251,0 
apr-16 -54,0 -61,0 -85,0  jan-18 -155,0 -177,0 -257,0 
maj-16 -49,0 -58,0 -82,0  feb-18 -158,0 -180,0 -263,0 
jun-16 -59,0 -70,0 -95,0  mar-18 -158,0 -183,0 -270,0 
jul-16 -69,0 -82,0 -108,0  apr-18 -158,0 -186,0 -277,0 

 
  



Bilaga G – Uppmätta rörelser 

G-2 

Uppmätt nivå samt beräkning av tjällyft i punkt 101 

 Nivå [m] 
Jmf. Jul-15 

[m] 
Antagen sättning 

(BR1) [m] 
Antagen 

marknivå [m] 
Beräknat 

tjällyft [mm] 
nov-14 504,818 0,038 0,018 504,80 20,0 
dec-14 504,820 0,040 0,016 504,80 24,0 
jan-15 504,815 0,035 0,014 504,79 21,0 
feb-15 504,814 0,034 0,014 504,79 20,0 
mar-15 504,821 0,041 0,014 504,79 27,0 
apr-15 504,811 0,031 0,017 504,80 14,0 
maj-15 504,803 0,023 0,015 504,80 8,0 
jun-15 504,804 0,024 0,016 504,80 8,0 
jul-15 504,780 0,000 0,000 504,78 0,0 

aug-15 504,785 0,005 -0,016 504,76 21,0 
sep-15 504,782 0,002 -0,039 504,74 41,0 
okt-15 504,784 0,004 -0,016 504,76 20,0 
nov-15 504,791 0,011 -0,019 504,76 30,0 
dec-15 504,799 0,019 -0,017 504,76 36,0 
jan-16 504,799 0,019 -0,014 504,77 32,5 
feb-16 504,788 0,008 -0,010 504,77 18,0 
mar-16 504,763 -0,017 -0,032 504,75 15,0 
apr-16 504,766 -0,014 -0,036 504,74 22,0 
maj-16 504,760 -0,020 -0,031 504,75 11,0 
jun-16 504,760 -0,020 -0,041 504,74 21,0 
jul-16 504,740 -0,040 -0,051 504,73 11,0 

aug-16 504,738 -0,042 -0,053 504,73 11,0 
sep-16 504,736 -0,044 -0,056 504,72 12,0 
okt-16 504,734 -0,046 -0,059 504,72 13,0 
nov-16 504,733 -0,047 -0,059 504,72 12,0 
dec-16 504,747 -0,033 -0,051 504,73 18,0 
jan-17 504,742 -0,038 -0,056 504,72 18,7 
feb-17 504,738 -0,042 -0,062 504,72 19,3 
mar-17 504,733 -0,047 -0,067 504,71 20,0 
apr-17 504,728 -0,052 -0,073 504,71 20,6 
maj-17 504,710 -0,070 -0,078 504,70 8,0 
jun-17 504,701 -0,079 -0,093 504,69 14,0 
jul-17 504,703 -0,077 -0,098 504,68 21,0 

aug-17 504,698 -0,082 -0,096 504,68 14,0 
sep-17 504,681 -0,099 -0,115 504,67 16,0 
okt-17 504,675 -0,105 -0,122 504,66 17,0 
nov-17 504,677 -0,103 -0,129 504,65 26,0 
dec-17 504,671 -0,109 -0,134 504,65 25,0 
jan-18 504,671 -0,109 -0,137 504,64 28,0 
feb-18 504,671 -0,109 -0,140 504,64 31,0 
mar-18 504,669 -0,111 -0,140 504,64 29,0 
apr-18 504,655 -0,125 -0,140 504,64 15,0 

 



Bilaga G – Uppmätta rörelser 

G-3 

Uppmätt nivå samt beräkning av tjällyft i punkt 306 

 Nivå [m] 
Jmf. Jul-15 

[m] 
Antagen sättning 

(BR1) [m] 
Antagen 

marknivå [m] 
Beräknat 

tjällyft [mm] 
nov-14 506,499 0,069 0,018 506,45 51,0 
dec-14 506,556 0,126 0,019 506,45 107,2 
jan-15 506,567 0,137 0,017 506,45 120,0 
feb-15 506,566 0,136 0,015 506,45 121,0 
mar-15 506,574 0,144 0,018 506,45 126,5 
apr-15 506,541 0,111 0,018 506,45 93,0 
maj-15 506,459 0,029 0,016 506,45 13,5 
jun-15 506,454 0,024 0,017 506,45 7,0 
jul-15 506,430 0,000 0,000 506,43 0,0 

aug-15 506,430 0,000 -0,017 506,41 17,0 
sep-15 506,432 0,002 -0,038 506,39 39,5 
okt-15 506,432 0,002 -0,016 506,41 18,0 
nov-15 506,485 0,055 -0,018 506,41 72,5 
dec-15 506,538 0,108 -0,017 506,41 125,0 
jan-16 506,538 0,108 -0,014 506,42 121,8 
feb-16 506,549 0,119 -0,011 506,42 129,5 
mar-16 506,528 0,098 -0,034 506,40 131,5 
apr-16 506,529 0,099 -0,037 506,39 136,0 
maj-16 506,431 0,001 -0,033 506,40 34,0 
jun-16 506,431 0,001 -0,044 506,39 45,0 
jul-16 506,384 -0,046 -0,055 506,38 9,0 

aug-16 506,381 -0,049 -0,058 506,37 8,5 
sep-16 506,378 -0,052 -0,061 506,37 8,5 
okt-16 506,379 -0,051 -0,064 506,37 12,5 
nov-16 506,439 0,009 -0,062 506,37 71,0 
dec-16 506,48 0,050 -0,057 506,37 106,5 
jan-17 506,479 0,049 -0,062 506,37 110,8 
feb-17 506,478 0,048 -0,067 506,36 115,1 
mar-17 506,477 0,047 -0,072 506,36 119,4 
apr-17 506,476 0,046 -0,078 506,35 123,7 
maj-17 506,412 -0,018 -0,083 506,35 65,0 
jun-17 506,355 -0,075 -0,099 506,33 24,0 
jul-17 506,350 -0,080 -0,105 506,33 24,5 

aug-17 506,346 -0,084 -0,105 506,33 20,5 
sep-17 506,330 -0,100 -0,123 506,31 22,5 
okt-17 506,351 -0,079 -0,129 506,30 50,0 
nov-17 506,375 -0,055 -0,137 506,29 82,0 
dec-17 506,398 -0,032 -0,143 506,29 110,5 
jan-18 506,406 -0,024 -0,146 506,28 121,0 
feb-18 506,413 -0,017 -0,149 506,28 131,5 
mar-18 506,411 -0,019 -0,150 506,28 131,0 
apr-18 506,349 -0,081 -0,152 506,28 70,5 

 



Bilaga G – Uppmätta rörelser 

G-4 

Uppmätt nivå samt beräkning av tjällyft i punkt 111 

 Nivå [m] 
Jmf. Jul-15 

[m] 
Antagen sättning 

(BR1) [m] 
Antagen 

marknivå [m] 
Beräknat 

tjällyft [mm] 
nov-14 507,898 0,040 0,023 507,88 17,0 
dec-14 507,917 0,059 0,019 507,88 40,2 
jan-15 507,913 0,055 0,017 507,88 38,0 
feb-15 507,911 0,053 0,015 507,87 38,0 
mar-15 507,920 0,062 0,018 507,88 44,5 
apr-15 507,911 0,053 0,018 507,88 35,0 
maj-15 507,882 0,024 0,016 507,87 8,5 
jun-15 507,881 0,023 0,017 507,88 6,0 
jul-15 507,858 0,000 0,000 507,86 0,0 

aug-15 507,860 0,002 -0,017 507,84 19,0 
sep-15 507,862 0,004 -0,038 507,82 41,5 
okt-15 507,862 0,004 -0,016 507,84 20,0 
nov-15 507,875 0,017 -0,018 507,84 34,5 
dec-15 507,891 0,033 -0,017 507,84 50,0 
jan-16 507,891 0,033 -0,014 507,84 46,8 
feb-16 507,882 0,024 -0,011 507,85 34,5 
mar-16 507,859 0,001 -0,034 507,82 34,5 
apr-16 507,865 0,007 -0,037 507,82 44,0 
maj-16 507,839 -0,019 -0,033 507,83 14,0 
jun-16 507,839 -0,019 -0,044 507,81 25,0 
jul-16 507,808 -0,050 -0,055 507,80 5,0 

aug-16 507,806 -0,052 -0,058 507,80 5,5 
sep-16 507,801 -0,057 -0,061 507,80 3,5 
okt-16 507,801 -0,057 -0,064 507,79 6,5 
nov-16 507,814 -0,044 -0,062 507,80 18,0 
dec-16 507,831 -0,027 -0,057 507,80 29,5 
jan-17 507,827 -0,031 -0,062 507,80 30,3 
feb-17 507,822 -0,036 -0,067 507,79 31,1 
mar-17 507,818 -0,041 -0,072 507,79 31,9 
apr-17 507,813 -0,045 -0,078 507,78 32,7 
maj-17 507,788 -0,070 -0,083 507,78 13,0 
jun-17 507,767 -0,091 -0,099 507,76 8,0 
jul-17 507,762 -0,096 -0,105 507,75 8,5 

aug-17 507,757 -0,101 -0,105 507,75 3,5 
sep-17 507,739 -0,119 -0,123 507,74 3,5 
okt-17 507,733 -0,125 -0,129 507,73 4,0 
nov-17 507,746 -0,112 -0,137 507,72 25,0 
dec-17 507,748 -0,110 -0,143 507,72 32,5 
jan-18 507,748 -0,111 -0,146 507,71 35,0 
feb-18 507,747 -0,111 -0,149 507,71 37,5 
mar-18 507,743 -0,115 -0,150 507,71 35,0 
apr-18 507,721 -0,137 -0,152 507,71 14,5 

 



Bilaga G – Uppmätta rörelser 

G-5 

Uppmätt nivå samt beräkning av tjällyft i punkt 316 

 Nivå [m] 
Jmf. Jul-15 

[m] 
Antagen sättning 

(BR1) [m] 
Antagen 

marknivå [m] 
Beräknat 

tjällyft [mm] 
nov-14 508,656 0,045 0,023 508,63 22,0 
dec-14 508,686 0,075 0,022 508,63 53,5 
jan-15 508,677 0,066 0,020 508,63 46,0 
feb-15 508,675 0,064 0,016 508,63 48,0 
mar-15 508,684 0,073 0,021 508,63 52,0 
apr-15 508,670 0,059 0,019 508,63 40,0 
maj-15 508,634 0,023 0,016 508,63 7,0 
jun-15 508,634 0,023 0,018 508,63 5,0 
jul-15 508,611 0,000 0,000 508,61 0,0 

aug-15 508,613 0,002 -0,018 508,59 20,0 
sep-15 508,613 0,002 -0,036 508,58 38,0 
okt-15 508,613 0,002 -0,016 508,60 18,0 
nov-15 508,635 0,024 -0,016 508,60 40,0 
dec-15 508,654 0,043 -0,017 508,59 60,0 
jan-16 508,654 0,043 -0,014 508,60 57,0 
feb-16 508,646 0,035 -0,011 508,60 46,0 
mar-16 508,623 0,012 -0,035 508,58 47,0 
apr-16 508,622 0,011 -0,038 508,57 49,0 
maj-16 508,581 -0,030 -0,035 508,58 5,0 
jun-16 508,581 -0,030 -0,047 508,56 17,0 
jul-16 508,556 -0,055 -0,059 508,55 4,0 

aug-16 508,554 -0,057 -0,062 508,55 5,0 
sep-16 508,550 -0,061 -0,065 508,55 4,0 
okt-16 508,547 -0,064 -0,068 508,54 4,0 
nov-16 508,569 -0,042 -0,065 508,55 23,0 
dec-16 508,585 -0,026 -0,062 508,55 36,0 
jan-17 508,580 -0,031 -0,067 508,54 35,7 
feb-17 508,574 -0,037 -0,072 508,54 35,4 
mar-17 508,569 -0,043 -0,078 508,53 35,1 
apr-17 508,563 -0,048 -0,083 508,53 34,8 
maj-17 508,529 -0,082 -0,088 508,52 6,0 
jun-17 508,508 -0,103 -0,105 508,51 2,0 
jul-17 508,504 -0,107 -0,111 508,50 4,0 

aug-17 508,499 -0,112 -0,113 508,50 1,0 
sep-17 508,480 -0,131 -0,130 508,48 -1,0 
okt-17 508,484 -0,127 -0,136 508,48 9,0 
nov-17 508,498 -0,113 -0,145 508,47 32,0 
dec-17 508,493 -0,118 -0,151 508,46 33,0 
jan-18 508,494 -0,117 -0,154 508,46 37,0 
feb-18 508,495 -0,116 -0,157 508,45 41,0 
mar-18 508,492 -0,119 -0,160 508,45 41,0 
apr-18 508,461 -0,150 -0,163 508,45 13,0 

 



Bilaga G – Uppmätta rörelser 

G-6 

Uppmätt nivå samt beräkning av tjällyft i punkt 121 

 Nivå [m] 
Jmf. Jul-15 

[m] 
Antagen sättning 

(BR1) [m] 
Antagen 

marknivå [m] 
Beräknat 

tjällyft [mm] 
nov-14 508,700 0,015 0,026 508,71 -11,3 
dec-14 508,729 0,044 0,026 508,71 18,0 
jan-15 508,723 0,038 0,023 508,71 15,5 
feb-15 508,720 0,035 0,018 508,70 17,5 
mar-15 508,732 0,047 0,026 508,71 21,5 
apr-15 508,719 0,034 0,021 508,71 13,5 
maj-15 508,710 0,025 0,018 508,70 7,5 
jun-15 508,709 0,024 0,017 508,70 7,5 
jul-15 508,685 0,000 0,000 508,69 0,0 

aug-15 508,685 0,000 -0,017 508,67 16,5 
sep-15 508,683 -0,002 -0,039 508,65 36,5 
okt-15 508,682 -0,003 -0,024 508,66 20,5 
nov-15 508,686 0,001 -0,028 508,66 28,5 
dec-15 508,686 0,001 -0,031 508,65 31,5 
jan-16 508,686 0,001 -0,028 508,66 29,0 
feb-16 508,674 -0,011 -0,026 508,66 14,5 
mar-16 508,648 -0,037 -0,052 508,63 14,5 
apr-16 508,647 -0,038 -0,056 508,63 17,5 
maj-16 508,621 -0,064 -0,053 508,63 -11,5 
jun-16 508,621 -0,064 -0,066 508,62 1,5 
jul-16 508,614 -0,071 -0,079 508,61 7,5 

aug-16 508,611 -0,074 -0,083 508,60 8,5 
sep-16 508,602 -0,083 -0,093 508,59 9,5 
okt-16 508,598 -0,087 -0,099 508,59 11,5 
nov-16 508,588 -0,097 -0,099 508,59 1,5 
dec-16 508,595 -0,090 -0,099 508,59 8,5 
jan-17 508,588 -0,097 -0,110 508,58 12,3 
feb-17 508,581 -0,104 -0,121 508,56 16,0 
mar-17 508,573 -0,112 -0,132 508,55 19,7 
apr-17 508,566 -0,119 -0,143 508,54 23,5 
maj-17 508,548 -0,137 -0,141 508,54 3,5 
jun-17 508,533 -0,152 -0,158 508,53 5,5 
jul-17 508,529 -0,156 -0,169 508,52 12,5 

aug-17 508,519 -0,166 -0,172 508,51 5,5 
sep-17 508,500 -0,185 -0,194 508,49 8,5 
okt-17 508,489 -0,196 -0,199 508,49 2,5 
nov-17 508,486 -0,199 -0,217 508,47 17,5 
dec-17 508,478 -0,207 -0,222 508,46 14,5 
jan-18 508,472 -0,214 -0,228 508,46 14,0 
feb-18 508,465 -0,220 -0,234 508,45 13,5 
mar-18 508,467 -0,218 -0,241 508,44 22,5 
apr-18 508,439 -0,246 -0,248 508,44 1,5 

 


