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Bakgrund och syfte 
Vid projektering och byggande av anläggningar i områden med regelbundet återkommande 
vinterförhållanden är dessa förhållanden viktiga att beakta för funktionen hos den färdiga 
anläggningen. Detta gäller alldeles särskilt geokonstruktioner som under sådana förhållanden 
påverkas av vinterväder, som ofta innebär lufttemperaturer under noll och mer eller mindre 
snö. Negativa lufttemperaturer medför att marken fryser mer eller mindre mycket. Vanligen 
beskrivs detta i termer av att tjäle bildas. Tjäle kan påverka konstruktioner på flera sätt 
beroende på typ av jord som fryser, vinterns längd, vattentillgång, lufttemperatur etc. 

Om den frysande jorden är finkornig och om tillgången till vatten är god kan tjällyftning ske, 
som innebär en volymökning av jorden med åtföljande hävning av markytan. Volymökningen 
härrör från att vatten i form av is ansamlas i den frusna delen av jorden.  Isanrikningen sker i 
form av att mer eller mindre horisontella isskikt bildas i den frusna jorden. På detta sätt får vi 
en hävning av markytan under vintern, vilken normalt går tillbaka efterföljande vår/sommar då 
den frusna jorden tinar. De i jorden bildade isskikten tinar då och det bildade vattnet kan 
dräneras bort. Resultatet blir en sättning av markytan. För jordvolymer som har frusit ett antal 
gånger kommer sättningen att innebära att markytan då återgår till läget innan vintern. 

För finkornig jord som aldrig tidigare genomgått fryscykler kan situationen bli annorlunda. 
Utöver själva tjällyftningsförloppet, med isanrikning och vattenupptagning, sker även en intern 
omfördelning av det befintliga vattnet i jorden. Detta orsakas av undertrycket som uppkommer 
i det ofrusna porvattnet, som av termodynamiska skäl utvecklas i den frysande jorden, se t ex 
Beskow (1929), Taber(1930), Miller(1975), Hermansson (2005) och Knutsson (1998). 
Undertrycket i den frusna jorden medför i första hand att vatten sugs upp från lägre liggande 
ofrusna delar till de delar som är frusna. Där fryser vattnet till is och orsakar tjällyftning med 
isskikt av varierande tjocklek. Enskilda isskikt kan ha tjocklekar från någon millimeter till 10-
tals cm. Summan av alla isskiktens mäktigheter blir tjällyftningen som kan observeras på 
markytan. 

Samtidigt med detta sker alltså även en omfördelning av vattnet i den befintliga strukturen. 
Undertrycket som orsakas av de negativa temperaturerna i jorden, och som resulterar i 
tjällyftning, medför att effektivspänningarna i jorden ökar under frysförloppet. De ökade 
effektivspänningarna medför en konsolidering av partikelskelettet och vatten omfördelas 
därigenom. Vatten dras från interlaminärt vatten och vatten i löst sammanhållna aggregat till 
stora porsystem och de områden där islinser bildas och växer i storlek.  

Denna process är icke reversibel på samma sätt som den vanliga konsolideringsprocessen. Så 
länge vattnet är fruset och befinner sig i form av is märks ingen stor skillnad och 
omfördelningen av vatten kan då svårligen noteras eftersom totala vattenmängden är konstant. 
Men när jorden tinar smälter isen och bildar vatten. Detta vatten kan inte återgå till de ställen 
där vattnet fanns innan frysningen utan förblir i de stora porer där isskikten funnits. Här 
uppkommer som regel ett vattenöverskott och den tinande jorden kan därför ofta anta ett 
halvflytande tillstånd. Fig. 1 illustrerar konsekvensen av att en tidigare ofrusen lera får frysa och 
därefter tina.  
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Vattnet som bildas av de tinande isskikten kan dräneras bort och kvar blir en överkonsoliderad 
jord. Denna har då lägre vattenkvot än det ursprungliga materialet samt högre odränerad 
hållfasthet. Orsaken är överkonsolideringen till följd av frysningen. Egenskaper som flytgräns 
och plasticitetsgräns påverkas också som regel.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Effekt av frysning och tining på ett prov av lerig silt. Bilden till vänster visar provet i fruset 
tillstånd medan fotot till höger visar samma prov som tinat. Notera den relativt stora mängden vatten som 
frigjorts under upptiningen. 

 

Sammantaget medför denna ”fryskonsolidering” en kompression och effekten blir en sättning 
av markytan då en tidigare ofrusen finkornig jord fryser de första gångerna. På likartat sätt som 
vid en ”vanlig” konsolidering uppkommer ett jämviktsläge där ingen ytterligare konsolidering 
sker. Jämviktläget i fallet med fryskonsolidering är enligt Chamberlain (1990) och Zhang 
(2015) i huvudsak en funktion av 

• Jordens kompressionsegenskaper 
• Frystemperatur 
• Antal fryscykler 
• Frystidens längd 
 

De viktigaste faktorerna är jordens kompressionsegenskaper och frystemperaturen, vilket 
innebär högre grad av fryskonsolidering ju mera kompressibel jorden är samt vilken negativ 
temperatur jorden utsätts för. 

I en jordprofil som består av finkornig jord finner vi som regel alltid ett övre skikt, torrskorpan, 
som är påtagligt fastare och med högre hållfasthet än lagren därunder. Här är vattenkvoten lägre 
än för material längre ned samt som regel sprickigheten högre. Inte sällan finner man mer eller 
mindre öppna sprickor i detta torrskorpelager. En viktig faktor för att torrskorpa ska bildas är 
att jorden fryst och tinat ett antal gånger och därvid genomgått en konsolideringsprocess. 
Mäktigheten på torrskorpelagret sammanfaller som regel ganska väl med det maximala 
tjäldjupet på platsen.  
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För väg- och järnvägsbankar önskar man som regel att tjälgränsen aldrig ska tränga ner under 
terrassnivå för att undvika tjällyftningsproblem och tillhörande sättningsproblem vid 
upptiningen. Skyddslagrets tjocklek bestäms utifrån kriteriet att tjälgränsen inte ska tränga 
djupare än terrassnivån i centrum av banken. Metoderna att bestämma detta varierar, där 
beräkning av tjäldjupet i det enskilda fallet är en metod. Andra baseras på tabellvärden eller i 
trafikverkets fall på PMS objekt.  

Men vägar och järnvägar är inte endimensionella, vilket innebär att tjälgränsen mycket väl kan 
tränga djupare än terrassnivå närmare slänten trots att designkriteriet är uppfyllt i centrumlinjen. 
Detta illustreras av Fig. 2 som visar beräknat läge på tjälgränsen i en järnväg på låg bank samt 
en järnväg i skärning.  

 

Fig. 2. Beräknad tjälgräns för en järnväg på låg bank respektive i skärning. Tjälgränsen tränger inte ner 
under terrassnivå i centrumlinjen, men närmre släntkrön sker detta på grund av det tvådimensionella 
värmeflödet.  

 

Andra fall där tjälgränsen kan tränga under terrassnivå är runt kulvertar och andra 
vattenavledande anordningar. Dessa kan under viss tid under vintern vara luftfyllda och därmed 
kan tjälgränsen tränga djupare ned runt dessa.  

Följden blir att tjälgränsen mycket väl kan gå under terrassnivå även om den inte gör det i 
centrum av banken och därigenom frysa material som aldrig tidigare varit fruset. Viss 
tjällyftning nära släntkrön kan då uppkomma, men framförallt kan stora sättningar uppstå efter 
att finkornigt material fryst och tinat för första gången. 

Andra fall där undergrund, som aldrig tidigare varit frusen, kan frysa är: 

• Vid in- och utlopp av kulvertar och rörgenomföringar 
• Vid tunnelmynningar och trågkonstruktioner 
• Bank/broanslutningar 
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• Vid höga bankar av sprängsten med öppen struktur. Här kan inre konvektion uppkomma, 
vilket ökar värmetransporten ut ur konstruktionen och ger därvid ett större tjäldjup än vad 
man normalt förväntar sig. 

 
Fryskonsolidering av finkornig jord är hittills inte mycket studerat i Sverige, men 
internationellt finns en del studier publicerade. Många studier är kopplade till områden med 
tinande permafrost varvid fryskonsolideringen ger upphov till sättningar av konstruktioner.  

Fryskonsolideringen medför en volymminskning, vilket har sin grund i en av frysningen 
initierad aggregering av jorden. Denna aggregering medför som regel att mycket finkorniga 
jordar (leror) får en grövre struktur, medan något grövre jordar (siltiga jordar) får en tätare 
struktur. Detta återspeglas i jordens tjällyftande egenskaper.  

Syftet med detta arbete är att studera fryskonsolideringens storlek i olika jordar och hur 
fryskonsolideringen kan uppskattas som funktion av för jorden enkelt bestämbara storheter. 
Vidare är syftet att studera hur tjällyftningsegenskaperna påverkas av frysning och tining för 
några olika typer av jordmaterial. 
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Teori 
 
Fryskonsolidering av finkornig jord. 
Fryskonsolideringens storlek 
När en finkornig jord fryser uppkommer ett undertryck i det adsorberade vattnet runt 
jordpartiklarna. Detta undertryck (sug) uppkommer av termodynamiska skäl och varierar i 
storlek efter negativ temperatur, partikeltyp, mängd ofruset vatten, salthalt, hydraulisk 
konduktivitet, vattentillgång mm, se t ex Taber (1930), Beskow (1929), Andersland (1994), 
Knutsson, (1998) m.fl. Undertrycket medför att vatten sugs in i en frusen jord så länge som 
temperaturen är negativ och vatten finns att tillgå. Den praktiska konsekvensen av detta är att 
tjällyftning uppkommer.  

I det fall vi har en finkornig jord som utsätts för frystemperatur uppkommer alltså ett 
undertryck i jorden. Om nu vattentillgången inte är god och den hydrauliska konduktiviteten 
är låg har vatten svårt att sugas in i jorden. Detta gäller i regel för lerjordar. Undertrycket finns 
dock kvar och utjämnas inte av inströmmande vatten på grund av den låga hydrauliska 
konduktiviteten och de små tillgängliga vattenmängderna. I sådana situationer medför 
undertrycket att det vatten som fanns i jorden innan frysningen startade kommer att 
omfördelas. Undertrycket gör att vatten dras ut ur löst sammanhållna aggregat och 
lerpartikelanhopningar till större porer där iskristaller kan växa. Så länge jorden är frusen 
förändras inte vattenmängden men vattnet omfördelas då det bildas is.  

Om ett sådant fruset jordprov tillåts tina bildas vatten av den smältande isen. Detta vatten 
kommer inte att gå tillbaka in i leraggregaten och lerstrukturen, eftersom processen är 
irreversibel på samma sätt som det klassiska konsolideringsförloppet. Detta kan beskrivas som 
att vatten som på grund av övertryck eller undertryck tryckts ut ur partikelskelettet förblir 
utanför detta. Detta är även ett av skälen till att vi finner förkonsolideringstryck i en lerjord. 
Vattnet förblir således i de stora porerna och det uppstår en situation med vattenöverskott och 
överkonsoliderade sammanpressade lerpartikelstrukturer i den tinande jorden. Kan vattnet från 
den smältande isen inte dräneras bort i samma takt som varmed det bildas blir vattnet stående i 
den tinande jorden. Denna kommer då i ett flytande eller halvflytande tillstånd, vilket illustreras 
i Fig. 1. I praktiska situationer benämner vi detta som tjällossningsproblem. 

Ovanstående beskrivning kan illustreras av Fig. 3. I Fig. 3 visas en schematisk skiss av en 
ödometerkurva för ett lerprov. Figuren visar kurvan i klassisk presentation, dvs. töjningen 
(kompressionen) i linjär skala, nedåt och vertikalspänningen i logaritmisk skala. Det medför att 
ödometerkurvan då vanligen är linjär för spänningar högre än förkonsolideringstrycket och 
förkonsolideringstrycket motsvaras av punkt A i Fig. 3. För spänningar under 
förkonsolideringstrycket blir då kurvan svagt krökt. 

Vi tänker oss nu att detta lerprov genomgår ett frysförsök och att försöket inleds med att den 
vertikala effektivspänningen är liten och lägre än förkonsolideringstrycket. Provet är alltså 
inledningsvis obelastat. I kurvan befinner vi oss då i punkt B i Fig. 3. Från detta läge ökar vi 
belastningen stegvis tills vi kommer till in-situ effektiv vertikalspänning eller annan på förhand 
vald spänningsnivå. Vi är då i punkt C.  
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Vi låter nu belastningen på provet vara kvar, men provet får frysa utan att vatten är tillgängligt 
för upptagning. Då bildas is av vattnet i provet, men ingen extra is av upptaget vatten. Då isen 
bildas sker en volymökning på 9 %. Provet ökar alltså i volym motsvarande detta. I detta läge 
befinner vi oss i punkten D.  

Efter att provet fått samma temperatur i alla punkter låter vi provet tina i rumstemperatur. 
Under upptiningen verkar samma vertikalspänning på provet som under frysförloppet. Under 
denna process smälter isen och bildar vatten som kan pressas ur provet. En sådan 
vattenutpressning är nu möjlig eftersom vattnet omfördelats inne i lerprovet under 
frysförloppet. Efter att ett nytt jämviktsläge inställt sig har provet konsoliderat och vi befinner 
oss nu i punkten E. Vi har alltså fått en fryskonsolidering som motsvaras av volymförändringen 
mellan punkten C och E. Denna process är vad vi noterar i makroskala.  

Studerar vi vad som sker i mikroskala i provet innebär frysningen att lerskelettet utsatts för ett 
undertryck (sug), som ökat effektivspänningarna och dragit ut vatten ur strukturen. I och med 
detta blir leran kraftigt överkonsoliderad. Under frysförloppet har effektivspänningarna i 
lerstrukturen varit i punkt F, vilket alltså motsvarar det nya förkonsolideringstrycket. Under 
upptiningen har spänningarna i provet följt avlastningskurvan fram till punkt E.  

 

Fig. 3. Schematisk skiss av spännings/töjningsförhållandena i ett frysande och tinande lerprov. 

 

Läget av punkten F är en direkt funktion av den negativa frystemperaturen, vilket medför att 
överkonsolideringen och fryskonsolideringens storlek är en funktion av frystemperaturen för en 
given jord. Undertryckets storlek och därmed effektivspänningsökningen under frysförloppet 
kan relateras till frystemperaturen med hjälp av termodynamiska samband. Detta finns beskrivet 
i Konrad (1989). Den största delen av det uppkomna undertrycket är relaterat till huruvida 
vattnet fryser eller ej. Inverkan av den negativa frystemperaturen på undertrycket är av mindre 
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betydelse. För temperaturer ner till -20 ºC ökar undertrycket ca 10 % från att frysningen 
initierats.  

Som framgår av Fig. 3 påverkas fryskonsolideringens storlek inte bara av huruvida jorden fryser 
eller ej utan även till stor del av jordens kompressionsegenskaper. Ju mera kompressibel jorden 
är desto större blir fryskonsolideringen. För finkorniga jordar är sambandet starkt mellan 
vattenkvoten i jorden och dess kompressionsegenskaper. Hög vattenkvot innebär som regel att 
jorden är högkompressibel. Fryskonsolideringens storlek bör därmed vara starkt kopplad till 
jordens vattenkvot innan frysningen, se bl a Konrad(1989), Chamberlain (1979) och 
Andersland et al (1994). 

 
Inverkan av antal fryscykler och frystidens längd 
I princip utvecklas suget i jorden så fort temperaturen blir lägre än frystemperaturen och 
iskristaller börjar växa i de stora porerna. Vatten dras därvid ut ur lerstrukturen till de växande 
iskristallerna. 
Effektivspänningsökningen i lerstrukturen sker i relation till hur vattnet omfördelas, från 
interlaminärt vatten i lerstrukturen till de växande iskristallerna i de stora porerna. Om jorden 
är utsatt för negativa temperaturer under lång tid sker denna vattenutpressning kontinuerligt 
tills effektivspänningarna ökat lika mycket som undertrycket till följd av de negativa 
temperaturerna. Förloppet har således många likheter med konsolideringsförloppet där slutläget 
är när 100 % konsolidering uppkommit. I detta fall är slutläget när effektivspänningarna i 
lerstrukturen har ökat så mycket att suget i de interlaminära porsystemen avtagit och 
spänningarna helt överförts till partikelskelettet. Detta har då skett till följd av att vatten dragits 
ur porsystemet på liknande sätt som vid konsolidering där vatten pressas ut ur systemet genom 
en gradient orsakad av förhöjda porvattentryck. Vid fryskonsolideringen uppkommer 
gradienten i vattnet av undertrycket vid de växande iskristallerna.  
Om frystiden inte är tillräckligt lång för att det slutliga jämviktsläget ska nås sker enbart en del 
av effektivspänningsökningen i lerskelettet. Eftersom processen är relaterad till en 
vattenomfördelning i jorden blir hastigheten varmed effektivspänningarna ökar beroende av det 
frusna materialets hydrauliska konduktivitet. Är denna hög krävs relativt kort frystid för att 
slutläget ska nås och om den är låg krävs lång frystid. 
 
Även detta har likheter med det klassiska konsolideringsförloppet genom att 
konsolideringsprocessen upphör om gradienten i porvattnet försvinner. För fryskonsolideringen 
upphör gradienten när temperturen överstiger 0 ºC. Nästa gång materialet fryser fortsätter 
processen tills jämviktsläget uppnås.  
 
Processen innebär att hela den möjliga fryskonsolideringen normalt inte uppkommer vid första 
frystillfället, helt enkelt på grund av att frystiden normalt inte är tillräckligt lång. Vid 
nästkommande frystillfälle fortsätter fryskonsolideringen och processen upprepas tills slutläget 
uppnåtts. I de flesta fall är detta jämviktsläge uppnått efter 5-7 fryscykler, se t ex Chamberlain 
(1979), Knutsson (1984) och Andersland (1994). Efter detta sker ingen ytterligare 
konsolidering. Är varje fryscykel kort krävs fler fryscykler för att slutläget ska uppnås och är 
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frystiderna långa krävs färre fryscykler. Vid frystider i laboratorium på upptagna prover uppnås 
slutläget efter ca 5-6 fryscykler om frystidens längd är ca 12 timmar. 
 
Den övervägande delen av fryskonsolideringen sker vid första frystillfället och för efterföljande 
cykler tillkommer minde bidrag. Dessa bidrag avtar i takt med antalet genomgångna fryscykler. 
Typiskt för fryskonsolidering i lera är att 75-85 % av fryskonsolideringen uppkommer i 
samband med den första genomgångna fryscykeln och resterande del sker under efterföljande 
cykler. Vid sista cykeln är bidraget till fryskonsolideringen enbart enstaka procentenheter. 
 
 
Inverkan av frystemperaturen 
Den negativa frystemperaturen har en viss inverkan på undertrycket i den frusna jorden och 
därmed på effektivspänningsökningen. Ju närmare fryspunkten temperaturen är, ju lägre 
undertryck och vice versa. För vanligt förekommande negativa temperaturer i samband med att 
jord fryser på vintern spelar dock frystemperaturen en underordnad roll. Temperaturerna torde 
knappast understiga -20 ºC och därmed spelar temperaturen en marginell roll och avgörande 
bli helt enkelt om jorden fryser eller ej, se bl a Konrad (1989) och Chamberlain (1979).  
 
 
Tjällyftningsegenskaper hos leror 
Tjällyftningsegenskaperna för en jord beror i huvudsak av dess finjordshalt och jordens 
hydrauliska konduktivitet. Till detta kommer yttre faktorer av typen temperatursituationen 
med tillhörande värmeflöde in och ut ur jorden, temperaturgradienten, tillgången på vatten 
och frystidens längd etc. Tjällyftningen för en given jord är beroende av alla dessa faktorer och 
normalt är en mera finkornig jord mera tjällyftande än en grövre. Detta gäller dock bara under 
förutsättning att den hydrauliska konduktiviteten är tillräckligt hög för att möjliggöra 
vattentransport in i den frysande jorden. För mycket finkorniga jordar av typen leror är den 
hydrauliska konduktiviteten i regel så låg att denna kommer att begränsa tjällyftningens storlek. 
I dessa typer av jordmaterial blir som regel tjällyftningen måttlig medan den för något grövre 
jordar av typen silt kan bli mycket stor. Orsaken är att siltjordar som regel har högre hydraulisk 
konduktivitet än de mera finkorniga lerjordarna. 

För geokonstruktioner finns det ofta behov av att veta hur stor tjällyftningen blir för en given 
jord i en given miljö. System för att beskriva jords tjällyftande egenskaper finns i de flesta 
länder, men som regel är detta olika typer av system där jorden klassificeras i 3-8 grupper allt 
utifrån hur stora tjällyftningar som kan förväntas, se t ex Andersland et al (1994), Knutsson 
(1998). Sådana system kan fungera för grova överslag och för beslut rörande om jord ska skiftas 
ut eller ej. Den stora nackdelen med denna typ av enkla klassificeringssystem är att man inte 
enkelt kan se vad inverkan av en åtgärd blir vad gäller tjällyftning. Det är till exempel svårt att 
bedöma hur mycket tjällyftningarna reduceras om avståndet till grundvattenytan ökar med 
något visst avstånd, liksom hur mycket tjällyftningarna reduceras på grund av en liten 
isoleringsinsats etc. Man får även en lång rad gränsdragningsproblem mellan olika klasser som 
naturligtvis inte motsvaras av verkliga förhållanden.  
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I Sverige har vi ett sådant klassificeringssystem där jord klassas i fyra tjälfarlighetsgrupper (inte 
tjälfarligt till mycket tjälfarligt). På senare år har Trafikverkets programvara PMS-objekt 
kommit att användas mer och mer och här finns en ansats till en mera kontinuerlig beskrivning 
av tjällyftningsegenskaperna för olika typer av jordmaterial. Internationellt sker en liknande 
utveckling mot att finna mera kontinuerliga bedömningsmetoder vad avser 
tjällyftningsegenskaperna. 

En internationellt välkänd och relativt välspridd metod för detta är den s.k. ”Segregations 
Potential metoden” (Segregation Potential Method). I denna metod är det den för 
jordmaterialet unika parametern SP (Segregations Potentialen) som avgör tjällyftningens storlek 
för givna yttre betingelser i form av temperatursituation, vattentillgång, spänningssituation etc. 
Metoden är utvecklad av och beskriven i bla Konrad och Morgenstern (1980) och har använts i 
Sverige av bla Knutsson (1998). På senare tid har metoden använts och utvecklats av Dagli 
(2018) och Zeinali (2018). I Finland har metoden fått tämligen allmän spridning och används 
regelbundet för tjällyftningsbedömningar RIL (2014). 

SP-parametern kan bestämmas i laboratorium eller uppskattas från in-situ tester och index 
tester. Ju högre SP-värdet är ju mera tjällyftning inträffar under givna förutsättningar. Låga SP-
värden betyder att jorden inte kommer att uppvisa tjällyftning när den fryser. SP-värdet kan 
naturligtvis relateras till indelningar i tjälfarlighetsgrupper och Fig. 4 visar exempel på detta, 
Andersland et al (1994). 

 

Fig. 4. Tjälfarlighetsklassificering och relation till lyftningshastighet och SP-värde (från Andersland, 
1994) 
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SP-värdet har den stora fördelen att det enkelt går att beskriva hur tjällyftningsegenskaperna 
förändras om något i jorden förändras. En finkornig lera har vanligen ett ganska lågt SP-värde 
och klassas i regel som ”något tjällyftande”, vilket även framgår i Fig. 4. Orsaken till att leran 
normalt inte är att betrakta som mycket tjällyftande beror på dess låga hydrauliska 
konduktivitet. Denna hindrar vatten från att nå de frysta områdena och därmed blir 
islinsbildningen tämligen begränsad. Om den hydrauliska konduktiviteten av något skäl ökar 
kommer SP-värdet att öka, vilket också betyder att tjällyftningarna blir större.  

För en lerterrass där frysning av något skäl sker under terrassnivån, kommer leran att genomgå 
en fryskonsolidering. I samband med fryskonsolideringen sker en vattenomfördelning varvid 
interlaminärt vatten dras ut ur lerstrukturen till de större porerna där iskristallerna växer till. 
Med tiden bildar iskristallerna mer eller mindre horisontella skikt, islinser. 
Vattenomfördelningen under fryskonsolideringen innebär att det bildas kraftigt 
överkonsoliderade aggregat, där vatten dragits ut ur strukturen, åtskilda av stora porer. När 
leran tinar återgår vattnet inte in i de överkonsoliderade aggregaten utan dessa förblir 
överkonsoliderade och fasta. De stora porerna där iskristallerna vuxit finns kvar och har god 
förmåga att transportera vatten. Sammantaget medför detta att leran får en mera ”grovkornig” 
struktur och högre hydraulisk konduktivitet efter frysning och tining. Detta medför även att 
konsistensgränserna påverkas och framförallt kommer flytgränsen att påverkas. Denna är ett 
mått på lerans specifika yta och ju mera aggregerad leran blir ju mera kommer de kraftigt 
överkonsoliderade aggregaten att bete sig som partiklar. Den specifika ytan minskas således och 
därmed även flytgränsen.  

Den ”grövre strukturen” i leran är tydlig när man studerar hur flytgränsen förändras efter att 
leran frusit och tinat ett antal gånger. Detta är beskrivet av bl a Knutsson (1984) där det framgår 
att flytgränsen reduceras till 65-75 % av det ursprungliga värdet uppmätt för lera som inte 
genomgått någon fryscykel, se Fig. 5.  

 

Fig. 5. Flytgränsens relativa förändring med antalet fryscykler. SE: Skå-Edeby lera; LE: Lilla Edet lera; 
SU: Sulfidjord från Luleå. Från Knutsson (1984). 
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I andra studier har den hydrauliska konduktiviteten mätts i lera före frysning och tining samt 
efter ett antal fryscykler, se bl a Chamberlain et al (1990) och Beier et al (2009). Här framgår 
det att den hydrauliska konduktiviteten normalt ökar till följd av frysning och tining, särskilt 
när det gäller grövre leror. Normalt ökar även sprickigheten. För mycket feta och svällande 
leror kan det dock vara det omvända förhållandet. Här kan den hydrauliska konduktiviteten 
minska, eftersom strukturen blir överkonsoliderad och sprickrik till följd av frysningen, men 
vid upptiningen självläker öppningar och sprickor. 

Att en lera som fryser och tinar genomgår fryskonsolidering medför att strukturen hos leran 
förändras. Denna blir grövre och mera permeabel efter genomgångna fryscykler. Detta medför 
att tjällyftningsegenskaperna påverkas och den frusna och tinade leran kommer att bli mer 
tjällyftningsbenägen efter genomgångna fryscykler. Detta kan även beskrivas som att SP-värdet 
för feta leror ökar efter frysning och tining. För silt och siltiga jordar kommer fryskonsolidering 
att medföra en ökad packning med lägre hydraulisk konduktivitet som följd. I dessa fall minskar 
SP-värdet och därmed tjällyftningsbenägenheten. 
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Försöksmetodik 
 
-Fryskonsolidering 
Försöken utfördes som laboratorieförsök på ostörda prov. Proven var av olika ålder och kvalité. 
I vissa prov var det organiska innehållet signifikant och i andra var det prov av oorganisk jord. 
Lerhalten varierade stort, men i samtliga fall var jorden att betrakta som finjord. Syftet var att 
använda så många prov som möjligt och så olika material som möjligt för att få en maximal 
spridning på testerna vad gällde vattenkvot och densitet. Särskilt fokus lades på stor spridning av 
provens vattenkvot. Med denna metodik skulle det vara möjligt att etablera ett samband mellan 
fryskonsolideringens storlek och provens vattenkvot. Som diskuterats i teoriavsnittet torde 
fryskonsolideringen vara starkt beroende av vattenkvoten eftersom denna avspeglar jordens 
kompressionsegenskaper. 
 
Proven var i vissa fall nya och i andra fall användes prov som blivit kvar från tidigare arbeten. 
Provens ursprung är inte helt klart i alla fall. Innan proven genomgick försöksserien bestämdes 
vattenkvot och skrymdensitet. Vattenmättnadsgarden kontrollerades för att säkerställa att ingen 
torkning skett. Prov som inte kunde betraktas som vattenmättade användes inte. 
 
Fryskonsolideringens storlek bestämdes med försök i ödometrar. ”Ostörda” prov placerades i 
ödometerringen med dränerande filter upptill och nertill på de plana ytorna. Efter 
provmontering placerades ödometerringen med prov i en vattenbehållare med cirkulerande 
vatten med temperturen +6 ºC. Syftet var att säkerställa en jämn och lika starttemperatur för 
alla prov. Proven belastades med en vertikalspänning på 20 kPa genom stegvis ökande 
belastning (10 kPa och 20 kPa). Den använda ödometerutrustningen visas i Fig. 6 
 

 
 
Fig. 6. Ödometerutrustning med prov monterade. Utrustningen avsedd för stegvis belastning.  
 

Efter att proven monterats och belastats i rumstemperatur, med vatten cirkulerande runt 
provhållaren, flyttades utrustningen in i en fryskammare med temperaturen -10 ºC. Här fick 
utrustningen stå i minst 12 timmar, med belastningen verkande på provkroppen, se Fig. 7. 
Vattnet som omgav provet togs bort under tiden i frysrummet. I fryskammaren frös proven 
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från alla begränsningsytor in mot provets centrum. Tiden i fryskammaren var avpassad för att 
säkerställa att proven frös fullständigt och att temperaturen hann bli utjämnad. Frystidens längd 
bestämdes via inledande försök med temperaturmätning i provets centrum. Baserat på dessa 
försök bestämdes frystiden till 12 timmar, vilket med god marginal säkerställde att provet 
uppnådde en jämn negativ temperatur.  

 

Fig. 7. Ödometerutrustning med belastning i fryskammare 

 

Efter 12 timmar i fryskammaren togs utrustningen ut i rumstemperatur med samma överlast 
verkande på provet som under frysningen. I rumstemperaturen fick proven tina medan provets 
vertikala kompression (töjning) registrerades. Innan utrustningen flyttades ut ur fryskammaren 
noterades provets volymutvidgning. Eftersom den cirkulära ödometerringen var tillverkad av 
stål skedde hela volymutvidgningen axiellt i belastningens riktning. 

Under upptiningen i rumstemperatur noterades kompressionen och när denna avslutats avbröts 
försöket. Provet demonterades efter detta och densitet och vattenkvot bestämdes. Den 
uppmätta kompressionen jämfördes med den volymminskning som kan beräknas utifrån 
vattenkvotsminskningen. Denna jämförelse användes som en kvalitetssäkring av de uppmätta 
deformationerna. 



16 
 

Försöksmetodik 
 
-Tjällyftningsegenskaper 
För studiet av hur tjällyftningsegenskaperna förändras i finkornig jord före och efter frysning 
genomfördes laboratorieförsök på prover av några olika typer av finkornig jord, lera, silt och 
siltig lera. Tjällyftningsegenskaperna utvärderades i termer av segregationspotential (SP). Som 
beskrivits i teoriavsnittet kommer tjällyftningarna att bli högre för en jord med högt SP-värde i 
jämförelse med en med lågt för samma förhållanden i övrigt. SP värdet återspeglar alltså jordens 
tjällyftningsegenskaper.   

Laboratoriebestämningen av SP-värdet för prov som inte tidigare varit utsatt för frysning och 
tining samt för prover som genomgått en fryscykel genomfördes i en fryscell av den typ som 
används på LTU och på University of Oulu i Finland. Fryscellen visas schematiskt i Fig. 8. 
Fryscellen och dess uppbyggnad och funktion finns väl beskriven i Dagli (2017) och Zeinali 
(2018). Under försökens gång är fryscellen placerad i en klimatkammare i vilken temperaturen 
kan hållas konstant +4 ºC. Därtill är själva fryscellen klädd med 7 cm isolering. Detta är ett 
förfarande som använts för att säkerställa att värmeflödet ut ur provet sker i önskad riktning och 
inte i riktningar med oönskade stora temperturgradienter. I en separat studie, Dagli (2017), 
visas att frysningen är endimensionell under frysförloppet så länge som isoleringen finns runt 
fryscellen.   

   

Fig. 8. Schematisk skiss av fryscellen, efter Dagli (2017). 
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Provet har cylindrisk form med höjden 100 mm och diametern 100 mm. Frysning och 
upptining sker endimensionellt från toppen av provet och nedåt. Två kryostatenheter 
producerar vätska med förutbestämd temperatur som cirkulerar i den övre och undre stämpen. 
Under frysningen har vätskan i den övre delen negativ temperatur, medan den i undre delen 
har positiv, vilket skapar en temperaturgradient över provet. Under försöket har toppdelen en 
temperatur av -5,1 ºC och nederdelen temperaturen +3,8 ºC. Temperaturerna mättes 
kontinuerligt via nio temperaturgivare som sitter fast monterade i provcylinderns vägg. Därtill 
mättes temperaturen i toppdel och bottendel. Provet har under frysförloppet fri tillgång till 
vatten med samma temperatur som den i klimatkammaren. Vattentillgången kan begränsas med 
hjälp av en ventil. Den yttre vattenytan hålls konstant och på samma nivå som provets 
underkant. Den under frysningen uppsugna vattenmängden mäts genom att massan vatten i 
den yttre vattenbehållaren kontinuerligt mäts. Volymutvidgningen av provet (tjällyftningen) 
mäts kontinuerligt med en elektronisk lägesgivare (LVDT) placerad i toppen av utrustningen. 
Fig. 9 visar försöksuppställningen med klimatkammare, kryostater, dataloggers mm. 

 

 

 

Fig. 9. Försöksuppställning under frysförsök, Dagi (2017) 
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Under frysförloppet tränger frysfronten ner genom provet samtidigt som vattnet i provet fryser 
(in-situ freezing) och ytterligare vatten sugs in i provet från den yttre vattenbehållaren 
(”segregation freezing”). Eftersom temperaturerna hålls konstanta på den övre och undre 
stämpen kommer fortfarighets tillstånd att uppnås (steady state) efter en viss tid. Frysfronten 
stannar men vattenupptagningen från den yttre vattenkällan kan fortgå.  

SP-värdet har utvärderats när fortfarighetstillstånd har uppnåtts i frysförsöket. Frysförlopp är 
långsamma och tiden för att nå detta tillstånd uppgår normalt till flera dygn, huvudsakligen 
beroende på den valda temperaturgradienten under försökets gång. 

Den valda metodiken för utvärdering av SP-värdet har sina begränsningar när tjällyftningar ska 
beräknas baserat på SP-värdet, men har fördelar när det handlar om att jämföra egenskaperna 
hos olika material. I denna studie ska tjällyftningsegenskaperna före frysning jämföras med 
tjällyftningsegenskaperna efter frysning och därför är ett SP-värde utvärderat vid 
fortfarighetstillstånd rimligt att använda. 

Bakgrunden till SP värdet och hur detta kan utvärderas och nyttjas för tjällyftningsberäkningar 
finns beskrivet ibland annat Konrad och Morgenstern (1980) och i Knutsson (1998). 
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Resultat 
 
-Fryskonsolidering 
Totalt 45 fryskonsolideringsförsök genomfördes. Materialen som användes var en blandning av 
ostörda prov från olika platser och djup. Proven var av olika ålder och kvalité. I vissa prov var 
det organiska innehållet signifikant och i andra var det prov av enbart oorganisk jord. Lerhalten 
varierade stort men i samtliga fall var jorden att betrakta som finjord. Syftet var att använda så 
många prov som möjligt och så olika material som möjligt för att få en maximal spridning på 
provens densitet och vattenkvot. Densiteten och vattenkvoten varierade för samtliga prov i 
undersökningen enligt Tabell 1.  

Tabell 1. Spridningen av provens vattenkvot och skrymdensitet 

 Skrymdensitet 
(t/m3) 

Vattenkvot 
(%) 

Maximivärde 2,01 593 
Minimivärde 1,09 26 
 
Särskild uppmärksamhet lades på att kontrollera att proven var vattenmättade för att undvika att 
uttorkning eller liknande processer hade ägt rum. Detta skulle med stor sannolikhet ha påverkat 
provens egenskaper. 

För att belysa hur fryskonsolideringen beror av antalet fryscykler genomfördes en delstudie där 
ett och samma prov utsattes för upp till 6 fryscykler. Efter varje cykel noterades 
fryskonsolideringen innan nästa cykel påbörjades. Resultatet visas i Fig. 10 där 
fryskonsolideringen efter varje cykel relaterats till fryskonsolideringen efter den sist genomförda 
fryscykeln, vilket i detta fall var den sjätte. Det är tydligt att den dominerande delen av 
fryskonsolideringen uppkommer i anslutning till första fryscykeln. Efter denna har 83% av hela 
fryskonsolideringen, som uppkommer efter sex cykler, uppkommit. Efter den första cykeln är 
det tillkommande bidraget för varje fryscykel 2-4 procentenheter av slutligt värde.  

 

Fig. 10. Fryskonsolideringen efter var och en av de sex fryscyklerna. 
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I denna studie begränsades antalet fryscykler till sex, men det är inte självklart att bidraget till 
den totala fryskonsolideringen upphör efter detta antal. Liknande studier rörande inverkan av 
fryscykler på Atterbergs konsistensgränser antyder likartade förhållanden, där den dominerande 
effekten erhålls efter första cykeln och efter de därpå följande cyklerna tillkommer endast 
mindre förändringar. I dessa studier sker förändringar upp till 10-15 fryscykler, se bl a Knutsson 
(1984). Den fryskonsolidering som noteras efter första cykeln torde därför utgöra 75-85 % av 
den totala fryskonsolideringen som kan noteras efter lång tid. 

Fig. 11 visar uppmätt fryskonsolidering (thaw strain) efter en fryscykel för samtliga 45 prov 
med frystemperaturen -10 ºC. För prov med mycket låga skrymdensiteter (under ca 1,2 t/m3) 
uppgår fryskonsolideringen till 70 % (0,7) och högre. För prov med relativt höga densiteter (>2 
t/m3) är fryskonsolideringen 4-7 % (0,04 – 0,07). För prov med de mycket låga 
skrymdensiteterna och de höga värdena på fryskonsolideringen innebär frysning och tining att 
materialet får en halvflytande till flytande konsistens efter upptining. Detta orsakas av att 
mycket av det interlaminära vattnet i partikelstrukturen dragits ur strukturen och ansamlats i 
form av is i de stora porerna. Vid upptiningen återgår inte detta vatten till partikelstrukturen 
utan stannar kvar i de stora porerna. Materialet får då ett vattenöverskott och vid upptiningen 
blir provet flytande eller halvflytande. Denna effekt är mindre för proven med de höga 
vattenkvoterna. 

  

 

Fig. 11. Fryskonsolidering efter en fryscykel. Frystemperaturen -10 ºC och frystiden 12 timmar. Figuren 
visar samtliga 45 prov. 
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Regressionsanalysen ger en relation mellan kompressionen orsakad av fryskonsolidering (εthaw) 
och densiteten för jorden innan frysning, ekv. (1). 

 εthaw =0,6ρ2-2,7ρ+3,1  (1) 

 där 
 εthaw är kompressionen till följd av fryskonsolideringen 

ρ är densiteten i t/m3 för jorden innan frysningen 
 

Här ska påpekas att ekv (1) är ett empiriskt uttryck baserat på resultaten från de genomförda 
försöken och dess generallitet är inte klarlagd. Giltigheten för uttrycket är även begränsad till 
densitetsvärdena enligt Tabell 1. Vid mycket låga densiteter, nära 1,0, bör εthaw gå mot 1.0, 
vilket är fallet för ekv (1). Vid höga densiteter bör fryskonsolideringen gå mot 0, eftersom 
porositeten går mot noll. För en densitet på 2,7 t/m3 blir fryskonsolideringen enligt ekv. (1) 
0,18. Ett densitetsvärde på 2,7 t/m3 betyder att portalet är nära noll om man antar att 
partikeldensiteten är 2,7 t/m3. Således finns alltså inget vatten som kan omfördelas och alltså 
borde fryskonsolideringen vara noll. Detta illustrerar vikten av att beakta definitionsområdet för 
det uppställda sambandet.  

Fryskonsolideringen kan även visas som funktion av vattenkvoten i respektive prov, vilket 
presenteras i Fig. 12. 

  

 

Fig. 12. Fryskonsolideringen som funktion av vattenkvoten för samtliga 45 prov. 
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Regressionsanalysen mellan fryskonsolidering (εthaw) och vattenkvot (w) ger relationen (2). 

 εthaw =0,27 ln(w) – 0,82  (2) 

 där 
 εthaw är kompressionen till följd av fryskonsolideringen 

w är vattenkvoten i jorden innan frysning och tining (%) 
 

Liksom för ekv (1) är det viktigt att framhålla att sambandet (2) är empiriskt och bara gäller 
inom det aktuella definitionsområdet och för de aktuella förhållandena. Naturligtvis kan 
sambandet (1) utvecklas så det blir en funktion av vattenkvoten under förutsättning att full 
vattenmättnad råder. Detta blir dock bara ett annat empiriskt uttryck och tillför inget i relation 
till ekv (2). 

Informationen i Fig 12. täcker in ett stort vattenkvotsintervall med en del mycket höga 
vattenkvotsvärden. För att mera tydligt se sambandet mellan fryskonsolideringen och 
vattenkvoten för värden upp till 120 % visas Fig. 13. 

 

Fig. 13. Fryskonsolideringen som funktion av vattenkvoten för samtliga prov med vattenkvot lägre än 
120%. 

 

För att illustrera effekten av fryskonsolideringen för ett objekt kan ett litet exempel presenteras. 
Fig. 2 visar ett exempel på en järnvägsbank där tjälgränsen inte tränger under terrassnivå i 
bankens centrum, men gör det närmare slänten. Om tjälgränsen i detta fall tränger 0,6 m ner 
under terassnivå för punkten under släntkrön kan sättningen till följd av frysning med åtöljande 
upptining uppskattas. Om materialet under terrrassen har en vattenkvot på 38% kan 
fryskonsolideringen (thaw strain) för första fryscykeln uppskattas till 0,16 (16 %), se Fig 13. Den 
frysta zonen var 0,6 m och alltså blir förväntad sättning 10 cm (0,6m*0,16) efter första cykeln. 

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

0 20 40 60 80 100 120

Th
aw

 st
ra

in
 

Vattenkvot (%) 



23 
 

Efter många cykler kan sättningen förväntas bli 12 cm baserat på informationen i Fig. 10 där 
det framgår att första fryscykeln representerar ca 83% av hela fryskonsolideringen. 
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Resultat 
 
-Tjällyftningsegenskaper 
För studiet av hur tjällyftningsegenskaperna påverkas av frysning och tining har tre typer av 
jordmaterial använts, se Tabell 2. 

Tabell 2. De använda provens kornstorlekssammansättning 

Prov Lerhalt 
(%) 

Silthalt 
(%) 

Sand 
(%) 

Benämning 

A 62 32 6 Lera 
B 13 76 11 Lerig silt 
C 4 89 7 Silt 

 

Som beskrivits i avsnittet som behandlar undersökningsmetodiken beskrivs materialens 
tjällyftningsegenskaper här i termer av materialets segregationspotential (SP). Respektive provs 
SP-värde har bestämts med hjälp av frysförsök på LTU och på University of Oulu i Finland. 
Försöksutrutningen var densamma på båda ställen.  

För varje prov genomfördes först en bestämning av SP när ”steady-state” tillstånd uppnåtts. 
Under denna fas var temperaturen i testutrustningens överdel -5,1 ºC och i den undre delen 
+3,8 ºC. Efter detta ändrades temperaturen i bottenplattan så att den fick samma negativa 
temperatur som överplattan , dvs -5,1 ºC. Provet frös då fullständigt varefter det fick tina. Efter 
fullständig upptining och konsolidering gjordes en ny bestämning av SP på samma sätt som 
inledningsvis.    

Materialtyp A (lera) 
Totalt 10 försök utfördes på leran (materialtyp A). Fig. 14 visar uppmätt SP-värde för proven 
som tidigare inte hade frusit samt motsvarande värde efter att provet helt frusit och därefter 
tinat. I samtliga fall har SP värdet ökat och i vissa fall till värden över tre gånger högre än det 
initiala värdet.  

 



25 
 

 

Fig. 14. Uppmätt SP-värde för materialtyp A. ”Före” avser uppmätt värde innan provet genomgått en 
fullständig fryscykel. ”Efter” avser uppmätt SP-värde efter att provet helt fått frysa och därefter tina samt 
konsolidera. 

 

Ökningen av SP värdet är signifikant för samtliga prov. Fig. 15 visar kvoten mellan SP-värdet 
för prov som genomgått frysning/tining och motsvarande värde för ofruna prover. Kvoten för 
samtliga prov ligger i intervallet 1,6 till 3,4, vilket betyder att SP-värdet för flertalet prov mer 
än fördubblats. Att SP-värdet fördubblas innebär inte automatiskt att beräknade tjällyftningar 
fördubblas, eftersom det i beräkningsgången för tjällyftning ingår många fler faktorer, se tex 
Knutsson et al (1985). Men tjällyftningarna blir större ju större SP-värdet är. 

 

Fig. 15. Kvoten mellan SP-värdet för prov som genomgått en frysa/tina cykel och motsvarande prov som 
aldrig tidigare varit fruset. Materialtyp A (lera)  

 

Orsaken till ökningen av SP-värdet, efter att provet fått frysa och tina, är den aggregering och 
överkonsolidering som uppkommer under frysprocessen i ett lermaterial. Processen ger upphov 



26 
 

till den tidigare beskrivna fryskonsolideringen, men även till en ökning av den hydrauliska 
konduktiviteten genom att strukturen blir mera ”grynig”. Aggregaten i lerstrukturen blir 
överkonsoliderade och får lägre portal samtidigt som porsystemet mellan dessa blir mera 
sammanhängande och kontinuerligt beroende på att iskristallerna vuxit här. En ökad 
sprickighet med fler och större sprickor är även en vanlig följd av fryskonsolideringen, se 
Chamberlain (1979). Sammantaget gör detta att lerstrukturen blir mer ”siltlik” efter 
frysning/tining med en ökad hydraulisk konduktivitet som följd. Detta medför att SP-värdet 
blir högre efter frysning/tining än innan. 

Materialtyp B och C (silt, siltig lera) 
För materialtyperna B och C blir förhållandena delvis annorlunda. För dessa materialtyper 
utfördes totalt 7 försök. Metodiken var densamma som för materialtyp A. Fig. 16 visar hur SP-
värdet förändras på grund av att detta material genomgår en fryscykel. Effekten av en fryscykel 
på SP-värdet i detta fall är dels att SP-värdet reduceras i förhållande till det initiala värdet, men 
även att reduktionen är mycket mindre än vad som var fallet för ökningen för den mera 
finkorniga leran (materialtyp A). För denna typ av material minskar SP-värdet efter 
frysning/tining eller påverkas inte alls. 

Typiskt SP-värde för materialtyp A, för prover som inte frusit/tinat, är 100–150 10-5 mm2/sek, 
ºC medan det för materialtyp B och C är cirka tre gånger högre. Detta återspeglar det faktum 
att silt är mera tjällyftningsbenäget än lera. Efter att materialen frusit och tinat tenderar SP-
värdena att bli likartade. För materialtyp A ökar SP, medan SP för B och C minskar eller 
förblir oförändrat. 

 

 

Fig. 16. Uppmätt SP-värde för materialtyp B och C. ”Före” avser uppmätt värde innan provet 
genomgått en fullständig fryscykel. ”Efter” avser uppmätt SP-värde efter att provet helt fått frysa och 
därefter tina och konsolidera. 
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Fig. 17. Kvoten mellan SP värdet för prov som genomgått en frysa/tina cykel och motsvarande prov som 
aldrig tidigare varit fruset. Materialtyp B och C (silt och lerig silt). 

 

Som framgår av Fig. 17 minskar SP-värdet för prov som frusit/tinat till 80-100% av värdet för 
motsvarande prov som aldrig frusit. Orsaken är att den hydrauliska konduktiviteten för siltiga 
material inte påverkas av frysning/tining lika mycket som leror. Partikelskelettet för silt är 
dessutom mindre kompressibelt än vad som gäller för leror och partiklarna har i större grad 
direktkontakt med varandra. Detta medför att de strukturella förändringarna blir mycket 
mindre för silt än vad som är fallet för leror. Det återspeglas i SP-värdet och dess minskning 
och därtill relativt ringa förändring. 
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Diskussion 
 
-Fryskonsolidering 
Fryskonsolidering är signifikant för finkornig lös jord och dess storlek beror till största delen av 
det frysta materialets kompressabilitet. Ytterligare faktorer som har betydelse är frystemperatur 
och antal fryscykler materialet utsätts för. Överkonsolideringsgraden har även betydelse. 
Kompressabiliteten kan relateras till provets vattenkvot och densitet. Ju högre vattenkvot desto 
lägre torrdensitet och desto högre kompressabilitet.  
 
Informationen och sambanden som presenteras i Fig. 12 och 13 står i överensstämmelse med 
vad som presenteras i Andersland (1994) och Johnson (1984). I dessa verk beskrivs 
fryskonsolideringen som en funktion av densiteten för fruset material. Om full vattenmättnad 
antas för proven i den genomförda försöksserien kan densiteten i fruset tillstånd och innan 
upptiningen beräknas. Med ledning av givna samband i Andersland (1994) kan 
fryskonsolideringen därefter beräknas. Det laboratoriebestämda värdet på fryskonsolideringen 
från denna studie och det som kan beräknas från Andersland (1994) överensstämmer tämligen 
väl för densiteter lägre än 1,9 t/m3. Generellt är de laboratoriebestämda värdena högre än vad 
som kan beräknas enligt Andersland. Differensen dem emellan är ca 20-25% upp till densiteter 
runt 1,9 t/m3. För fastare material med högre skrymdensiteter är den procentuella differensen 
mycket högre men det beror till stor del på att fryskonsolideringen vid dessa densiteter är liten. 
Absolutvärdet av skillnaden är fortfarande i samma storleksordning som för lägre densiteter. 
 
Inverkan av antalet fryscykler har bara till mindre del studerats i denna studie. Enligt Fig. 10 
framgår att efter första fryscykeln har mer än 80 % av hela fryskonsolideringen uppkommit. 
Jämförs detta med hur konsistensgränserna i leror förändras med antalet fryscykler ser man att 
dessa påverkas under många fler cykler, Fig. 18, se Knutsson (1984). I princip borde mönstret 
vara likartat eftersom båda fenomenen orsakas av att aggregeringen ökar till följd av frysning 
och tining. I Fig. 18 visas hur flytgränsen påverkas av frysning och tining för tre typer av lera. 
Flytgränsen är normaliserad mot flytgränsen innan frysning/tining. I Fig. 18 är det tydligt att 
flytgränsen och därmed aggregeringen av lerstrukturen fortgår upp till cirka 20 fryscykler. 
Därefter förblir den konstant. 
 

 
 
Fig. 18. Flytgränsens relativa förändring med antalet fryscykler (Knutsson, 1984) 
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Baserat på informationen om hur konsistensgränserna förändras till följd av frysning/tining kan 
man misstänka att fryskonsolideringseffekter borde vara noterbara för långt flera fryscykler än 
det som noterats i denna studie, Fig. 10. Det torde ändå vara klarlagt att den allra största delen 
av fryskonsolideringen inträffar under de första 10 cyklerna och därefter sker enbart mindre 
tillägg. 
 
Enligt Chamberlain (1979) borde plasticitetsgränsen utgöra ett mått på hur mycket 
vattenkvoten kan minska i en finkornig jord till följd av frysning/tining samt av 
torkning/uppfuktning. Det är alltså ett gränstillstånd för vilken aggregering en given lerstuktur 
kan uppnå. Är vattenkvoten identisk med plasticitetsgränsen sker således ingen 
fryskonsolidering vid frysning och tining. Är vattenkvoten högre fryskonsolideras jorden. 
För de prover där plasticitetsgränsen fanns att tillgå, eller kunde bestämmas, har vattenkvoten 
relaterats till plasticitetsgränsen varpå denna kvot ritats som funktion av uppmätt 
fryskonsolidering. Detta visas i Fig. 19. 
 

 
 
Fig. 19. Vattenkvoten i relation till plasticitetsgränsen som funktion av uppmätt fryskonsolidering. 
 
 
Från Fig. 19 kan man konstatera att det i stort sett råder ett linjärt förhållande mellan de båda 
storheterna. Det empiriska sambandet kan tecknas 
 
w/wp=6,76 εthaw +1,13   (3) 
 
Om ingen fryskonsolidering ska ske (εthaw=0) innebär detta alltså att vattenkvoten ska vara 
mycket nära plasticitetsgränsen. Enligt ekv (3) innebär det att w/wp=1,13 och vattenkvoten 
därmed strax över plasticitetsgränsen. Detta är i linje med Chamberlains tes. Förhållandet har 
inte vidare studerats i denna studie. 
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Diskussion 
 
-Förändrade tjällyftningsegenskaper 
Som framgår av Fig. 14 och 15 ökar tjällyftningsbenägenheten efter frysning och tining för 
leror som klassas som ”måttligt tjälfarliga”. Enligt Fig. 15 är ökningen påtaglig då SP ökar med 
1,5 till 3,5 gånger det SP-värde som noterats för ofrusen lera. Orsaken till denna ökning är den 
av frysningen/tiningen orsakade ökade aggregeringen av lerpartikelskelettet. Leran blir helt 
enklet ”grynigare” och mera siltlik med åtföljande högre hydraulisk konduktivitet som följd. 
Förändringen i hydraulisk konduktivitet har inte studerats i detta arbete, men orsakssambandet 
stöds av information från bland annat Chamberlain (1978 och 1979), Konrad (1989), Knutsson 
(1978), Miller (1975), White et al (1999), Zhang et al (2015) och Yarbasi et al (2007).  
Att tjällyftningsbenägenheten ökar efter frysning/tining, i termer av att SP-värdet ökar, är 
beroende av att vatten finns att tillgå för provet under frysförloppet. Detta är fallet vid de här 
genomförda försöken där vatten är fritt tillgängligt vid provets nedre begränsningsyta. Då får 
även en förändrad hydraulisk konduktivitet betydelse. I fall där vatten inte finns att tillgå 
kommer förändringen av hydraulisk konduktivitet inte att ha stor betydelse och effekten blir 
liten på tjällyftningsegenskaperna.   
 
För mera grovkorniga jordar, av typen silt, blir effekten av den ökade aggregeringen mindre för 
att upphöra då jorden är så grovkornig att de individuella kornen har direkt fysisk kontakt med 
varandra. I Fig. 16 och 17 framgår att den i detta arbete bestämda tjällyftningsbenägenheten 
(SP), minskar efter frysning/tining eller möjligen att värdet förblir konstant. SP-värdet efter 
frysning/tining är ca 80% av det värde som noterades innan frysningen. Skälet till denna 
minskande tjällyftningsbenägenhet är även här kopplad till fryskonsolideringen. I dessa fall sker 
ingen konsolidering av ett löst partikelskelett med åtföljande bildning av ett mera permeabelt 
porsystem, som i fallet lera. Här sker en fryskonsolidering som medför en packning av 
siltkornen med en minskande hydraulisk konduktivitet som följd. Detta leder till ett minskat 
SP-värde.  
 
Detta gäller för mera grovkorniga material av typen silt och grövre, till skillnad från vad man 
noterar för leror där tjällyftningsegenskaperna ökar. Var gränsen går mellan det ena eller andra 
uppförandet torde vara svårt att klarlägga på grund av jordmaterialens olika strukturer. Här får 
man förlita sig på frysförsök och en mera detaljerad granskning rörande frågan var gränsen 
exakt går för olika uppförande torde vara svårutredd.   
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Slutsatser 

• Frysning kan ske på terrass och därunder 
• Tidigare ofrusen lera fryskonsoliderar upp till ca 40 % för material med vattenkvoten 120 

%. 
• Mera lösa material kan uppvisa fryskonsolidering till upp mot 90-95% 
• Fryskonsolideringen är relaterad till materialets vattenkvot 
• Störst effekt efter första frysningen (mer än 80%) 
• All fryskonsolidering avslutade efter ca 10 -20 cykler 
• Lägsta vattenkvot man kan uppnå genom upprepad/frysning/tining är plasticitetsgränsen 
• Fryskonsolideringen är relaterad till relationen mellan vattenkvot och plasticitetsgräns 
• Tjällyftningsegenskaperna, i termer av SP-värde, ökar för leror efter frysning och tining  
• I denna studie har det för leror noterats en ökning av SP med 150-350%, dvs en 

fördubbling av SP-värdet eller mer. En sådan ökning medför att klassningen av jorden kan 
förskjutas från tjälfarlighetsklass 3 till motsvarande klass 4. 

• Tjällyftningsegenskaper minskar för siltjordar efter frysning och tining. Uppmätt minskning 
i denna studie ligger i intervallet 80-100% av SP-värdet innan frysning 
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