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Förord
Tjällossning är ett kostsamt problem för både väghållare och användare. Det gäller både om 
vägen vid tjällossningen stängs av alltför tidigt och under alltför lång tid eller stängs av för 
sent och under alltför kort tid så att den körs sönder. Denna litteraturstudie är ett första steg i 
en process för att försöka finna en metod för att hålla lågvolymsvägarna tillgängliga under 
mesta möjligaste tid och inte minst under tjällossningsperioderna. Det innebär att vägen ska 
stängas av i tid, men inte i otid. Litteraturstudien ger en inblick i tjälprocessen, de problem 
som är förknippade med tjäle och tjällossning samt ger förslag på hur kommande arbete ska 
inriktas och fokuseras för att nå det uppsatta målet med ökad tillgänglighet och 
framkomlighet. 

Ett stort tack riktas till Vägverket som har gjort denna rapport möjlig via ekonomiskt stöd. Ett 
tack riktas även till parterna i Vägverkets FUD center, RoadTechnology, som bidragit på ett 
konstruktivt sätt. Samarbetsparterna i det av Vägverket finansierade ramprojektet rörande 
bärighet under tjällossningen, Högskolan i Dalarna och Klimatgruppen på Göteborgs 
Universitet vill jag även tacka, liksom medverkande personer inom Vägverket. Vid de förra 
organisationerna är det främst professor Rolf Magnusson och docent Torbjörn Gustavsson 
som medverkat och på Vägverket har Jaro Putocek visat stort intresse för arbetet. 

Till min handledare professor Sven Knutsson, Luleå tekniska universitet, riktas ett stort tack 
för att ha delgett nödvändiga förklaringar i tider av förvirring och värdefull guidning längs 
vägen. Ett stort tack till de äldre kollegorna på geoteknikavdelningen, Hans Mattsson och 
Kerstin Pousette som genom deras stora kunskaper inom geoteknik glatt förklarat då jag har 
undrat. Ett stort tack riktas även till Joakim Forsman, en mycket bra kamrat och kollega också 
för den delen. Sist men inte minst tack till de nära och kära, mamma pappa Veronica Simon 
Linnea, Frida och killarna där hemma, som gett ovärderligt stöd och helt enkelt varit 
ovärderliga närhelst jag har behövt dem. 

Andreas Berglund 
Luleå juli 2009 





Sammanfattning
Denna forskningsrapport är en litteraturgenomgång av en del av allt som finns skrivet om 
tjälprocessen och de problem tjälen skapar. Rapportens övergripande fokus ligger till en 
början på att ge en överblick över tjälprocessen och presentera grunderna i denna. Efter hand 
glider fokus över mot tjällossningen och de problem som förknippas med tjällossning.  

En allmän presentation av frusen jord, jord med en temperatur under 0°C, och en överblick 
över tjälforskningens historia från år 1765 och Beskow till mer nutida forskningsrön 
presenteras allra först i rapporten. Jordens termiska egenskaper är essentiell för tjälprocessen 
och beskrivs med hjälp av begrepp såsom termisk konduktivitet (värmeledningstalet ),
värmekapacitet (c), termisk diffusivitet ( ) och latent värme (L). Temperaturprofilen beskrivs 
i termer av geotermisk gradient, whiplashkurva och aktivt område. Med aktivt område menas 
det område som tinar respektive fryser i permafrost och säsongstjäle. 

Tjälnedträngningen som orsakas av negativa varaktiga temperaturer vid markytan beskrivs i 
rapporten. Negativa yttemperaturer skapar ett värmeflöde från marken. Marken kyls ned i och 
med värmeavgången och bildandet av islinser i jorden inleds. Vattentransporten till tjälfronten 
som påverkar bildandet av islinser är komplex och fenomenet är än inte helt utrett. De två 
huvudspåren kapillärt sug och att vattentransporten beror av fysisk-kemiska egenskaper hos 
jorden presenteras. Vattentransporten till islinsen sker via en vattenfilm av ofruset vatten, den 
ofrusna vattenkvoten betecknas wu. Den hydrauliska konduktiviteten minskar med negativa 
temperaturer på grund av att vattentransporten sker i den ofrusna delen av vattnet, och wu
minskar med negativa temperaturer. Beräkning av tjäldjup presenteras genom en härledning 
av Stefans formel, en presentation av Stefans modifierade formel och en förklaring av 
köldmängdsbegreppet. Modifierad Stefans formel som tar hänsyn till jordens värmekapacitet 
presenteras också. Förutom lufttemperaturen bestäms tjäldjupet i en jordprofil främst av 
jordmaterialets värmetekniska egenskaper. Tjällyftning och bestämning av tjällyftets storlek 
med segregation potential theory behandlas. Fenomenet vid tjällossning beskrivs samt 
problemen vid tjällossningen presenteras. För bärighetsproblem vid tjällossningen är 
dräneringen av vägkonstruktionen kritisk eftersom de ökade portrycken innebär minskade 
effektivspänningar och minskad skjuvhållfasthet. Dräneringsförmågan inverkar främst om 
urtjälningshastigheten är hög, mycket is övergår till vatten på kort tid. Sättningar på grund av 
tjällossning styrs främst av mängden is i jorden.  

Tjälfarlighetsklassificeringssystemen använda i Sverige, Norge, Finland och USA beskrivs 
och en jämförelse mellan dessa görs. Två jordar klassificeras utifrån kornfördelningskurvorna,
för en grusig sand ger ländernas system samma svar, ej tjälfarlig. Även för den andra jorden, 
en sandig siltig lermorän klassificeras jorden som tjälfarlig, dock i olika grad.  

Hur vägar påverkas av tjälnedtränging (höjd hållfasthet, lägre hydraulisk konduktivitet), 
tjällyftning och tjällossning (bärighetsminskning, tjälskott med mera) beskrivs. Vägverkets 
system för väderdata VViS presenteras. Med hjälp av väderdata kan modeller för införandet 
av lastrestriktioner skapas. CTI-fordon har fördelar vid bärighetsnedsättningar. Sverige 
använder enbart visuella observationer vid införandet av lastrestriktioner på grund av 
bärighetsnedsättningar vid tjällossning. Flera andra länder och stater i USA använder mer 
sofistikerade metoder. I Minnesota används väderdata i form av frys- (FI) och töindex (TI) 
tillsammans med en referenstemperatur för att förutse när lastrestriktioner bör införas. Kanske 
är ”Minnesotamodellen” något för Sverige. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund  
Tjäle i mark har sedan år 1765 studerats av vetenskapsmän i världens kalla regioner. 
Tjälnedträngningsfenomenet har beskrivits grundligt och enklare handberäkningsmetoder 
samt avancerade FEM-beräkningsmetoder har tagits fram. Den mer komplexa processen vid 
tjällyftning och bildandet av islinser har även den beskrivits och forskats på grundligt, även 
om den ännu inte helt är utredd. Tjällossningsfenomenet är tämligen även det väl utrett men 
fortfarande finns ett behov av att utreda tjällossningsproblemens följder såsom 
bärighetsnedsättningar och efterföljande lastrestriktioner.  

Då klimatet tenderar att bli varmare och vintertemperaturen ligger omkring 0°C och även 
ovan 0°C flera gånger varje vinter skapar det förutsättningar för mer än en tjällossning per 
vinter. I ett ”värsta fallscenario” pågår tjällossningen under en betydande del av den kallare 
delen av året. Med tjällossningen följer bärighetsproblem på våra vägar. Eftersom 
bärighetsnedsättningar och lastrestriktioner framförallt påverkar de tunga transporterna på 
vägarna skapar tjällossningsproblemen stora samhällsekonomiska kostnader. När ska vägen 
stängas av? Hur länge ska den vara avstängd? Dessa två frågor är några av de viktigaste 
frågorna i samband med tjällossningen. De är tämligen enkla att formulera och tämligen 
viktiga för samhället att besvara. För att besvara dem krävs betydligt mer tankekraft än att 
formulera dem. I en förhoppning om att kunna besvara dessa frågor och hitta ett enkelt 
mätetal, till exempel temperatur, som kan ge information om när och hur länge 
lastrestriktioner skall appliceras på vägarna har ett samarbetsprojekt mellan Vägverket, 
Högskolan Dalarna, Göteborgs universitet och Luleå tekniska universitet initierats. De olika 
lärosätena arbetar med sin del i linje med lärosätets expertkunskap. Högskolan Dalarna 
arbetar med IT, Göteborgs universitet arbetar med klimat och Luleå tekniska universitet 
arbetar med den geotekniska biten. Denna tekniska rapport från Luleå tekniska universitet är 
det första viktiga steget mot svaret på de frågorna som kan ställas i samband med 
bärighetsnedsättningar vid tjällossningen. Rapporten syftar till att ge projektets geotekniska 
del en stabil grund att stå på och en plattform att arbeta vidare från i det fortsatta projektet. 

1.2 Syftet med litteraturgenomgången 
Syftet med litteraturgenomgången är att översiktligt skapa en bild av tjälprocessen i allmänhet 
och forskningsläget gällande tjällossning i samband med vägar. Litteraturgenomgången syftar 
även till att skapa en plattform att jobba vidare från för att vidareutveckla metoder att 
prognostisera bärighetsreduktioner i vägar under tjällossningen.

1.3 Begränsningar 
Litteraturgenomgången behandlar enbart tjäle och lägger fokus på tjälprocessen och 
tjällossningen. Tjällyftningsfenomenet lämnas något därhän. Litteraturgenomgången 
begränsas till att enbart behandla litteratur på svenska, norska och engelska.

1.4 Rapportstruktur 
I kapitel 1 presenteras syftet med rapporten och begränsningarna. Allmänt om tjälprocessen 
och översiktligt om tjälforskningens historia presenteras i kapitel 2. Kapitel 3 presenterar 
jords termiska egenskaper och ingående faktorer, kapitel 4 behandlar jordens 
temperaturprofil. Tjälnedträngning, fenomen och beräkningsmetod behandlas i kapitel 5, 
tjällyftning fenomen och beräkning i kapitel 6, medan tjällossningens fenomen och metod för 
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att beräkna presenteras i kapitel 7. Kapitel 8 presenterar olika länders sätt att tjälklassificera. 
Kapitel 9 behandlar tjälnedträngningens påverkan på vägar, kapitel 10 handlar om tjällyftning 
och vägar medan kapitel 11 behandlar tjällossningens påverkan på vägar. I kapitel 12 
innehåller en kortare diskussion och några slutsatser.
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2 Allmänt 
Frusen jord definieras som ett system bestående av fyra komponenter, jordpartiklar, is, vatten 
och luft. Jordpartiklarna (mineral och/eller organiskt material) återfinns i varierande storlekar 
och former. En tunn vattenfilm omsluter de flesta mineralpartiklarna. I en frusen jord finns is, 
ofruset vatten och luft i porerna. Isen kan i jorden anta en jämn spridning, ansamlas i 
oregelbundna formationer eller i lager (Andersland och Ladanyi, 1994).

En jord sägs vara i fruset (tjälat) tillstånd då dess temperatur är mindre än frystemperaturen 
0°C (32°F). Det bör dock nämnas att föroreningar i jorden, vattnets aktuella ytspänning och 
det överliggande jordtrycket kan göra att vattnet i jorden har en annan fryspunkt än 0°C. 
Frusen mark kan vara frusen hela året om eller enbart under en viss del av året. Mark som är 
frusen under hela året benämns permafrost. Permafrostfenomenet återfinns utpräglat i 
världens polarregioner, kalla regioner. I engelskspråkig litteratur används termerna 
”perennially frozen ground” (i. e. varaktigt frusen mark) och ”permafrost” för att benämna 
tillståndet hos en jord eller bergmassa som haft en temperatur mindre än 0°C under två år eller 
fler. Säsongsfrusen mark genomgår en cykel av nedfrysning och upptining. Säsongsfrusen 
mark följer årstidsvariationerna (Phukan, 1985). Under vintermånaderna har marken en 
temperatur lägre än 0°C och under sommarmånaderna tinar marken helt. Säsongsfrusen mark 
är vanligt i de kalla regionerna.

Världens kalla regioner definieras ofta genom lufttemperatur, snödjup, istäcke på sjöar eller 
tjälnedträngning. För tjälproblem spelar lufttemperatur och tjälnedträngning störst roll. 
Isotermen för 0°C luftmedeltemperatur för den kallaste månaden på året har använts för att 
definiera den södra gränsen av de kalla regionerna i den norra hemisfären. Ett 
tjälnedträngningsdjup på 300mm minst återkommande var tionde år är ett annat allmänt 
accepterat kriterium för att definiera de kalla regionerna. Den södra gränsen definierad av 
tjälnedträngningskriteriet sammanfaller i princip med den gräns definierad av isotermen för 
medeltemperatur 0°C den kallaste månaden. Med några avsteg kan gränsen för de kalla 
regionerna i Nordamerika approximeras till den 40e breddgraden. Stora oceaniska 
vattenströmmar som Golfströmmen påverkar närliggande landområden och skapar ett varmare 
klimat. Det är därför gränsen för de kalla regionerna i framförallt norra Europa kraftigt 
avviker från den 40e breddgraden. Detta redovisas i Figur 1 där den fransade linjen ”Limit of 
substantial frost penetration” markerar den södra gränsen för de kalla regionera (Andersland 
och Ladanyi, 1994).

I de kalla regionerna världen över skapar tjäle i mark och den efterföljande tjällossningen 
problem för en mängd olika konstruktioner. Detta leder i sin tur till svårigheter för 
konstruktionernas användare. De mest uppenbara tjälproblemen är relaterade till skador på 
vägar, gator, parkeringsplatser, flygfält, järnvägar, rör liggande i mark, husgrunder och 
fundament (Knutsson, 1998). Tjällyftning vid nedfrysning av jorden, sättningar och 
bärighetsnedsättningar vid tjällossning kan för vägkonstruktioner godtas, förutsatt att 
problemen de skapar är måttliga. För alla kategorier av byggnadsverk (hus etc.) måste 
grundregeln vara att jorden under och närmast konstruktionen inte får frysa (Knutsson, 1981). 
Detta då en hävning av markytan på grund av tjällyftning eller en sättning på grund av 
tjällossning kan vara kritisk för konstruktionens fortsatta funktion.

Då klimatet tenderar att bli varmare och temperaturen vintertid fluktuerar fler gånger omkring 
0°C skapar detta förutsättningar för flera tjälningsperioder med tillhörande tjällossningar per 
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vinter (SMHI, 2007). Tjällossningen och de problem den skapar, samt åtgärder för dessa 
problem, måste därför utredas. 

Figur 1. Översikt över de olika zonerna i de kalla regionerna (Andersland och Ladanyi, 1994). 

2.1 Historik 
I områden med årstidsberoende tjälning och upptining (säsongsfrusen mark) har forskare och 
ingenjörer sedan länge studerat tjälningsprocessen och dess bakomliggande mekanismer. 
Redan 1765 publicerades en studie av jordytans förändring vid kallt klimat. Denna tidiga 
studie genomförd av E. O Runeberg vid den Kungliga Vetenskapliga Akademin. Runeberg 
studerade markytans hävning vid kallt klimat. Studien förklarade markytans hävning vintertid 
genom markvattnets volymökning vid fasomvandling till is. Detta efter att vattnets 
volymexpansion experimentellt konstaterats genom nedfrysning av vatten i ett rör.  

Frysning av vatten leder till en volymökning med 9%. Denna volymökning av porvattnet 
leder inte nödvändigtvis till en hävning av jordprofilen motsvarande 9%. Även om marken är 
helt vattenmättad (Andersland och Ladanyi, 1994). Om enbart porvattnets volymökning vid 
frysning hade varit orsaken bakom markens hävning hade markytan hävt sig 2-3%, givet att 
normala värdena på portal, vattenkvot och markens kompressionsegenskaper tas i beaktning.  
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Äldre fältobservationer visade dock att för många jordtyper uppkom betydligt större vertikala 
hävningar än de som kunde härledas till enbart porvattnets volymökning (Phukan, 1985). 
Detta förbryllade givetvis vetenskapsmännen. Porvattnets volymexpansion i de frysta 
jordlagren ansågs trots de tidigare fältobservationerna vara tjällyftningens orsak så länge som 
en bit in på 1900-talet. Janson upptäckte 1914 att vatten strömmade till den frysta delen av 
jorden. Janson antog helt riktigt att vattentillströmningen ledde till en anrikning av is i jorden 
som i sin tur var orsaken till hävningen av markytan i tjälade finkorniga jordar. Detta till 
skillnad från Runeberg som enbart härledde markens hävning till porvattnets volymökning 
(Simonsen, 1993).  

Att vattens volymökning vid fasomvandling till is inte var fundamental för markens hävning 
bevisades senare av en amerikansk forskare vid namn Taber. År 1929 ersatte Taber vattnet i 
ett antal provvolymer med bensen och nitrobensen för att sedan frysa dessa. Bensen och 
nitrobensen har den fysiska egenskapen att de minskar i volym när de övergår från flytande 
till fast fas. Volymförändringen av vätskan i jordvolymen skulle därmed inte inverka på 
provvolymens eventuella hävning.  

Taber observerade vid de genomförda experimenten en markant hävning vid frysning av 
provvolymerna.  Hävningen observerades trots att jordvolymerna var mättade med bensen och 
nitrobensen istället för vatten (Penner, 1971). Experimenten utfördes under förutsättningen att 
jordvolymen hade möjlighet att suga vätska till den frysta zonen (Hou et al, 2003). På detta 
sätt visade Taber att Jansons antagande var riktigt.  

Taber visade också genom andra experiment att när en jord fryses uppifrån och ned under 
förutsättningen att vatten kan vandra upp genom jordprofilen från en underliggande vattenyta 
kommer jorden att häva sig. Utsattes jorden kontinuerligt för en negativ temperatur var även 
hävningen kontinuerlig. När nollisotermen, tjälfronten, trängde djupare ned i jorden fortsatte 
hävningen av markytan på grund av bildandet av segregerade islinser. Taber observerade inte 
någon ändring i den vertikala hävningens hastighet då en islins slutade öka i storlek och en ny 
islins började bildas längre ned i jordprofilen (Phukan, 1985).

1935 föreslog den svenske tjälforskaren Gunnar Beskow att ett jordmaterials kapillära 
egenskaper, i princip kornstorleksfördelning, tillsammans med vattentillgången var styrande 
för ett materials tjällyftsbenägenhet (Simonsen, 1993). Senare forskning har dock belyst att 
enbart ett materials kapillära egenskaper tillsammans med god vattentillgång inte helt kan 
förklara islinsbildningen i enlighet med Beskows teorier (Knutsson, 1981) 
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3 Jords termiska egenskaper 
En central roll i bildandet av tjäle i jord har jordens värmetekniska egenskaper. Dessa 
fysikaliska egenskaper påverkar det värmeutbyte som sker mellan den kalla luften och den 
varmare marken vid bildandet av tjäle.  

3.1 Inledning – värmeutbytets grunder 
Värmeenergi, termisk energi, kan överföras via konduktion, konvektion och strålning. I 
sammanhang av frusen jord ur ett ingenjörsperspektiv inverkar inte strålning och därför 
kommer inte strålningsfenomenet att nämnas vidare. Värmeutbyte i frusen jord påverkas av 
temperatur, permeabilitet, porositet, närvaron av vatten samt vattnets fas. Värmeenergi som 
leds från partikel till partikel kallas vetenskapligt konduktion, i vardagligt tal brukar 
värmekonduktionen benämnas värmeledning. Värmeledning är inte beroende av 
masstransport. Som exempel kan ges en ett jordprov där den ena sidan hålls kallt. Efter en tid 
kommer hela jordprovet att ha blivit kallt eftersom en värmetransport genom konduktion har 
skett. Konvektion är en rörelse i en fluid som vatten och luft. Konvektion i jord sker då vatten 
eller luft strömmar genom sammanlänkade porer. Konvektion är därför beroende av 
materialets porositet.  

3.2 Termisk konduktivitet – värmeledningstalet 
Termisk konduktivitet definieras som den värmemängd strömmande genom en ytenhet under 
en tidsenhet vid en temperaturskillnad av 1°K. Den termiska konduktiviteten tecknas ofta .
Den termiska konduktiviteten visar på ett materials förmåga att överföra värme genom 
konduktion. Ett högt -värde innebär en hög förmåga att överföra värme konduktivt. Den 
termiska konduktiviteten definieras enligt ekvation 3.1 och vid stationära förhållanden tecknas 
 enligt ekvation 3.2: 

x
Tq      (ekv. 3.1) 

L
TTA 21

Q  [W/m,K]    (ekv. 3.2) 

T är temperaturskillnaden, x är avståndet mellan ytorna i ekvation 3.1. I ekvation 3.2 är Q 
värmeflödet, A tvärsnittsarean, T1-T2 är temperaturskillnaden mellan ytorna där konduktionen 
skall ske och L den latenta värmen. 

Värmeledningstalet som den termiska konduktiviteten också ibland benämns beror i en jord 
av flera olika faktorer. Jordens densitet, vattenkvot, partikelform, temperatur, mängden av 
jordens olika beståndsdelar och porvattnets fas. Vattnets fas påverkar genom att is har en 
nästan fyra gånger högre termisk konduktivitet än vatten. En jord med låg vattenkvot som 
fryses får därför en minskad termisk konduktivitet medan en jord med hög vattenkvot får 
högre värmeledningsförmåga då den fryses (Jantzer, 2002). En sammanställning över 
materials termiska konduktivitet och volymetriska värmekapacitet presenteras i Tabell 1. 

Notera att i  betecknas den termiska konduktiviteten k medan den tidigare och senare i 
rapporten betecknas med , ”peat” i  Tabell 1 betyder torv. 
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Tabell 1. Sammanställning av ett antal materials termiska konduktivitet, k ( ) och volymetriska 
värmekapacitet (Doré och Zubeck, 2009). 

3.3 Värmekapacitet 
Den mängd värme som krävs för att höja temperaturen hos ett material med 1° benämns ett 
materials värmekapacitivitet eller specifika värmekapacitet, c. Enheten är J/kg, K. I 
tjälberäkningar är det oftast enklare att använda den värmemängd som åtgår för att höja 
temperaturen 1° hos en given volym (vanligtvis 1 m3). Denna värmekapacitet benämns just 
värmekapacitet eller den volymetriska värmekapaciteten. Betecknas ofta med C, enheten är 
J/m3, K (Knutsson, 1981). Värmekapaciteten är beroende av de olika fasernas respektive 
andel av hela volymen. Det vill säga hur stor volym fast substans, vatten och luft som finns i 
den totala volymen påverkar den totala värmekapaciteten. På grund av detta används ofta ett 
viktat värde på värmekapaciteten, se ekvation 3.3 (Lunardini, 1981).

nnbbaa CXCXCXC ...    (ekv 3.3) 

3.4 Termisk diffusivitet – temperaturledningstalet 
Ett mått på ett materials förmåga att snabbt uppta eller avge värme kallas materialets termiska 
diffusivitet eller ett materials temperatureledningstal. Den termiska diffusiviteten är 
förhållandet mellan värmeledningstalet  och värmekapaciteten C, som är 
värmekapacitiviteten c multiplicerat med  densiteten enligt ekvation 3.4.

cC
    (ekv. 3.4) 

Har ett material en hög termisk diffusivitet innebär det att materialet snabbt ändrar 
temperatur. Is har åtta gånger högre diffusivitet än vatten vilket innebär att en frusen jord 
påverkas av temperaturändringar mycket snabbare än en ofrusen jord (Jantzer, 2002).

3.5 Latent värme 
Den latenta värmen L är den värmemängd som behövs för att smälta nollgradig is till 
nollgradigt vatten eller den värmemängd som måste bortföras för att omvandla nollgradigt 
vatten till nollgradig is. Namnet latent värme kommer från att det avges eller upptas utan att 
materialets temperatur ändras. Enheten är J/m3. Eftersom en jord inte helt består av vatten 
används den effektiva latenta värmen vilket anger den latenta värmen per volymsenhet jord. 
Den effektiva latenta värmen, 'L , i en jord beror av den latenta värmen, torrdensiteten och 
vattenkvoten enligt ekvation 3.5: 
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dwLL'     (ekv. 3.5) 

I rent vatten är den latenta värmen 333kJ/kg eller 333MJ/m3. I tjältekniska sammanhang har 
den latenta värmen stor betydelse eftersom den värmemängd som frigörs respektive åtgår vid 
fasomvandling av vatten är relativt stor. I många fall är borttransporten av den latenta värmen 
det som ensamt reglerar tjäldjupet i en jord. Den latenta värmen är förklaringen till att 
tjäldjupet alltid är mindre i en jord med stort vatteninnehåll än i en jord med mindre 
vatteninnehåll vid i övrigt identiska förhållanden (Knutsson, 1981).
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4 Temperaturprofil 
Marktemperaturen bestäms av lufttemperaturen, värmeflödet från jordens inre och jordens 
termiska egenskaper. Temperaturprofilen i marken styr bland annat tjälens nedträngning 
(Andersland och Ladanyi, 1994). För tjälberäkningar och problem relaterade till tjäle är ofta 
en av de viktigaste frågorna tjäldjupet. Det är därför viktigt att identifiera temperaturprofilen i 
jorden (Jantzer, 2002).

4.1 Geotermisk gradient 
Jordens temperatur nära markytan påverkas mest av lufttemperaturen. 
Temperaturvariationerna följer de dagliga och årliga ändringarna. Med jordprofildjupet 
kommer temperaturvariationerna vid ytan att påverka temperaturprofilen i jorden mindre grad. 
Vid stort djup, cirka 10-20m, beror jordens temperatur inte av markyttemperaturen. Vid 
sådana djup är temperaturen relativt konstant oavsett årstid (Andersland och Ladanyi, 1994). 
Vid än större djup ökar jordens temperatur svagt linjärt beroende på jordens heta inre. Den 
beskrivna temperaturvariationen med djupet benämns den geotermiska gradienten. Den 
geotermiska gradienten har genom studier visats vara 1°C per 30 djupmeter i medelvärde 
(Jantzer, 2002). I en jordprofil kan den geotermiska gradienten beskrivas som den linje som 
bildas då isotermerna för Tmin och Tmax sammanfaller vid stort djup vilket redovisas i Figur 2. 

Figur 2. Temperaturprofilen i en jord (Andersland och Ladanyi, 1994). 

4.2 Aktivt område 
Det översta lagret i jorden där temperaturen varierar över och under 0°C under året kallas det 
aktiva lagret, se Figur 2. Det aktiva lagret benämns även säsongsfrusen mark, säsongstjäle och 
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årligt tinat lager, det sistnämnda används främst i permafrostområden (Andersland och 
Ladanyi, 1994). 

4.2.1 Permafrost 
Figur 2 redovisar en grafisk presentation av den så kallade ”whiplashkurvan” (Jantzer, 2002) 
som visar temperaturprofilen i marken. Figur 2 visar även det aktiva lagret i en 
permafrostmark, medeltemperaturen Tm, max- och mintemperaturen Tmax respektive Tmin och 
temperaturgradienten dT/dZ (Andersland och Ladanyi, 1994). Medeltemperaturen kan 
erhållas genom att förlänga den stabila termiska gradienten vid stort djup. Temperaturerna 
markeras på den horisontella skalan där den vertikala axeln som visar djupet skär vid 0°C. Det 
är i det aktiva lagret som det skapas tjälproblem såsom tjällyftning, tjällossning och 
sättningar. Med denna temperaturmodell färskt i minnet kan en närmre förståelse för 
exempelvis tjällossningsproblemet erhållas. Vid en övergång från minus- till plusgrader 
kommer vatten i de översta lagren frigöras medan de underliggande frysta lagren försvårar 
dränering av smältvattnet vilket reducerar hållfastheten i jorden.  

4.2.2 Säsongstjäle 
Säsongstjäle och dess nedträngning innebär att det aktiva området fryser och tinar årligen. I en 
säsongsfrusen mark fryser enbart det aktiva området under vintern för att sedan återigen tina 
upp då temperaturen vid markytan stiger ovan 0°C. I en säsongsfrusen jord är jorden längre 
ned i jordprofilen, under det aktiva området, fortfarande ofrusen i jämförelse med ett 
permafrostområde där marken under det aktiva området är frusen till ett visst djup där 
temperaturen i jordprofilen åter blir positiv (Andersland och Ladanyi, 1994). 
Sammanfattningsvis kan det aktiva lagret beskrivas som det lager som tinar under sommaren i 
ett permafrostområde medan det aktiva lagret i ett säsongsfruset område fryser under vintern.
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5 Tjälnedtränging 

5.1 Fenomen 
Lufttemperatur under noll grader skapar en termisk gradient, temperaturskillnad per 
längdenhet, som orsakar ett värmeflöde från markytan. Med värmeavgången initieras 
nedfrysningen av marken och tillväxten av iskristaller i jorden. Dessa iskristaller kan sedan 
växa samman till plana islinser. Islinsbildningen möjliggörs av att underliggande markvatten 
rör sig mot den frusna zonen (Phukan, 1982). Är värmeavgången från marken modest åtgår all 
kyleffekt till att frysa det uppåtströmmande ”varma” vattnet, tjälfronten står därmed stilla och 
islinserna blir tjocka. När värmeavgången är stor räcker kyleffekten till att frysa mer än det 
uppåtströmmande vattnet och tjälgränsen rör sig därav nedåt i jordprofilen. Vid en stor 
kyleffekt blir islinserna tunnare eftersom tjälgränsen rör sig nedåt med en högre hastighet (VV 
Publ. 101, 2001). Nollisotermens variation för en säsongsfrusen jordprofil under en asfaltyta 
presenteras i Figur 3. På x-axeln redovisas tiden, nedfrysningsperioden ”Freezing period” och 
tjällossningsperioden ”Thawing period” finns markerade. Med ”Thawing period” menas  
perioden efter att tjälen nått dess maximala djup och tjäldjupet återigen minskar på grund av 
stigande markytemperaturer. Djupet z redovisas på y-axeln i Figur 3. 

Figur 3. Nollisotermens variaton i en jordprofil i en säsongsfrusen jord (Andersland och Ladanyi, 1994). 

5.1.1 Nedkylning av porvatten 
I Figur 4 redovisas nedkylningskurvan för porvattnet. Porvattnet börjar inte frysa innan 
temperaturen nått Tsc på grund av den latenta värmen i vattnet. Vid starten av isbildningen 
frigörs värme och temperaturen i jorden stiger till Tf. För friktionsjordar med små specifika 
ytor kommer Tf  att vara nära 0°C medan en silt eller lera kan skillnaden mellan 0°C och Tf
( T i Figur 4) uppgå till 5°C. Vid temperaturen Tf fryser det fria vattnet i jorden och värme 
frigörs då vatten övergår till is. Den frigjorda värmen gör nedkylningen av jordvattnet 
långsammare. Det kemiskt bundna vattnet fryser vid lägre temperaturer och vid temperaturen 
Te som nås vid cirka -70°C har det mesta av det kemiskt bundna vattnet frusit. Detta innebär 
att vid temperaturer ovan Te kan finnas ansenliga mängder ofruset vatten i jorden, speciellt i 
finkorniga jordar (Andersland och Ladanyi, 1994).  
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Figur 4. Nedkylningskurva över markvatten och is (Andersland och Ladanyi, 1994). 

Istillväxten (iskristallationen) startar i centrum av de största porerna. Iskristallerna växer tills 
ett termodynamiskt jämviktstillstånd inträder mellan de växande iskristallerna och det 
adsorberade vattnet på mineralpartiklarnas ytor. Vid en given temperatur kommer det alltså att 
finnas både iskristaller (fruset vatten) och ännu ej fruset vatten i jorden. Orsaken till att 
iskristallationen initieras i centrum av porerna och inte i det till mineralytorna adsorberade 
vattnet är att det fria vattnet har en högre energinivå än det adsorberade vattnet (”bound 
water”). Det fria vattnet (”free water”) påverkas således först av temperatursänkningen, se 
Figur 4. Vid en fortsatt sjunkande temperatur kan vatten med lägre energinivå, det 
adsorberade vattnet, frysa. Med sjunkande temperatur minskar alltså andelen ofruset vatten. 
Varierar temperaturen i jordvolymen kommer det alltså att finnas olika energitillstånd i denna. 
Vatten kommer att söka sig mot den kalla zonen och anrika isen. Orsaken bakom 
vattentransporten är långt ifrån helt klarlagd (Knutsson, 1981).

5.1.2 Vattentransport till tjälfronten 
Varför underliggande vatten rör sig mot tjälfronten råder det delade meningar om. Det finns 
två huvudspår. Det ena huvudspåret grundas på undertryck i porerna, kapillärt sug, på grund 
av isbildningen och det andra huvudspåret baseras på att vattentransporten mot tjälfronten 
beror av fysisk-kemiska egenskaper hos jorden.  

Den kapillära teorin menar att när is bildas vid temperaturen T<0°C uppstår ett undertryck, en 
negativ portrycksgradient vid frostfronten och i den ej frusna underliggande jorden. Den 
hastighet med vilken vatten strömmar till området där isen bildas beror av 
portrycksgradienten och den hydrauliska konduktiviteten hos den ofrusna jorden och den 
delvis frusna jorden enligt Darcys lag (Andersland och Ladanyi, 1994).
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Den fysisk-kemiska teorin menar istället att vattentransporten eller distributionen av 
jord/vatten orsakas av en ändring i jord-/vattenpotentialens gradient, vilken är en 
sammansättning av struktur-, gravitations-, temperatur-, tryck- och osmotiska komponenter 
(Simonsen, 1993). Underliggande vatten kan förflytta sig i den ofrusna vattenfilmen mellan is 
och mineralpartikel genom bildandet av elektriska, osmotiska eller temperaturberoende 
gradienter (Phukan, 1985).

Det har visats (av bland annat Anderson och Morgenstern) att när vatten fryser i en porös, 
mineralbaserad, kornig massa fortsätter iskristallerna vara åtskilda från mineralkornens ytor 
genom en tunn vattenfilm. Iskristallerna säga vara segregerade. Den tunna segregerande 
vattenfilmens flytande egenskaper kvarstår till så låga temperaturer som -10°C. De flytande 
egenskaperna minskar med sjunkande temperatur. Mellan -10°C och -40°C är rörligheten av 
det frusna vattnet påvisbar men väldigt låg. Tjockleken hos den ofrusna vattenfilmen minskar 
även den med sjunkande temperatur då vatten dras från det adsorberade vattnet till de växande 
iskristallerna (Anderson och Tice, 1985).

Figur 5. Förändringen av vattenkvoten ofruset vatten (wu) med sjunkande temperatur (Knutsson, 1981). 

5.1.3 Ofruset vatten vid negativa temperaturer  
Med sjunkande temperatur minskar andelen ofruset vatten i jorden. I Figur 5 redovisas hur 
vattenkvoten ofruset vatten, wu, ändras med sjunkande temperatur för några finkorniga jordar. 
Lerorna (Lilla Edet, Skå Edeby) samt sulfidjorden (S. Sunderbyn) i Figur 5 har även vid så 
låga temperaturer som -6°C vattenkvoter på 10-16%. I en finkornig jord kan mängden ofruset 
vatten vara avsevärd enligt Figur 5 trots negativ temperatur. En sådan hög andel ofruset vatten 
leder i de flesta fall till att en kontinuerlig vattenfilm, som framförallt finns runt 
mineralpartiklarna, existerar en bra bit in i den frusna delen av jorden. Desto finkornigare 
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jorden är desto tjockare är vattenfilmen och desto längre in i den frusna delen av jorden 
sträcker sig vattenfilmen. Vattentransporter sker främst i den ofrusna vattenfilmen och därför 
kan vatten relativt lätt förflytta sig i en frusenjord (Knutsson, 1981). Mängden ofruset vatten i 
en frusen jord beror av ett antal faktorer. Styrande faktorerna är (Phukan, 1985): 

Specifik yta hos den fasta fasen i den frusna jorden 
Den negativa temperaturen 
Överlagringstrycket utövat på eller vid jord-is-vattenytor. 
Den osmotiska potentialen hos vattnet mellan partiklarna 

Sekundära faktorer som identifierats är: 
Jordens mineralogiska sammansättning 
Partiklarnas packningsgeometri  
Ytladdningstäthet
Utbytbara adsorberade joner 

Med hänsyn taget till den ofrusna delen vatten, wu, och den del av vattnet som frusit till is, wi,
kan vattenkvoten tecknas: 

iu www      (ekv. 5.1) 

Vattenkvoten w, består av vid en viss temperatur av dels en vattenkvot fruset vatten, wi, och 
en del ofruset vatten, wu. Vattenkvoten och dess beståndsdelar vid en viss negativ temperatur 
redovisas schematiskt i Figur 6. 

Figur 6. Schematisk figur över den ofrusna vattenkvotens, wu, variation vid negativa temperaturer 

En sammanställning av experimentellt bestämda ofrusna vattenkvoter för olika jordar med 
varierande total vattenkvot och olika fysiska egenskaper gav att den ofrusna vattenkvoten 
beskrivs enligt ekvation 5.2 (Tice et al., 1976). 
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uw      (ekv. 5.2) 

där  och  är jordkarakteristiska värden och  absolutbeloppet av den negativa temperaturen i 
°C.

Värden för wu,  och  för ett antal jordar redovisas i Tabell 2. De fyra översta materialen i 
Tabell 2 (Umian Bentonit, Hawaiilera, Suffield siltig lera och Basalt) har  mellan 67,55 och 
3,45 samt  på -0,243 till -1,176. Den ofrusna vattenkvoten varierar mellan 49-2% (-2°C) och 
mellan 42-1% (-4°C). De svenska jordmaterialen i Tabell 2 (sulfidlera från Södra Sunderbyn, 
lera från Lilla Edet, lera från Skå Edeby och Pitesilt) har  mellan 46,92 och 6,154 och 
mellan -1,176 och -0,193. Den ofrusna vattenkvoten varierar vid -2°C mellan 36,92-5,39% 
och vid -4°C mellan 20,77-4,23% beroende på jordmaterial. En finkornigare jord har alltså 
mer ofruset vatten vid lägre temperaturer än en grövre jord. I Bilaga 1 redovisas - och -
typvärden för ett större antal jordar.

Tabell 2. Ofrusen vattenkvot vid -2°C och -4°C samt alfa och beta för ett antal jordar (efter Andersland 
och Ladanyi, 1994 samt Knutsson, 1981). 
Material wu (-2°C) % wu (-4°C) % 
Umian Bentonit* 49 42 67,55 -0,343 
Hawaiilera* 27 24 32,42 -0,243 
Suffield siltig 
lera*

11 8 11,1 -0,254 

Basalt* 2 1 3,45 -1,13 
Södra sunderbyn 
(sulfidjord)**

20,77 13,85 46,92 -1,176 

Lilla Edet 
(lera)**

24,62 13,85 46,92 -0,911 

Skå Edeby 
(lera)**

36,92 20,77 36,92 -0,605 

Pitesilt (silt)** 5,39 4,23 6,154 -0,193 
*Typvärden för wu,  och  efter Andersland och Ladanyi, 1994 
**Framräknade värden för wu,  och  m.h.a. Figur 5. 

5.1.3.1  och 
För att enkelt bestämma  och  för en jord kan Casagrandes flytgränstest och de empiriskt 
baserade ekvationerna 5.3-5.4 användas.

01,3346,0 251, Nu ww     (ekv. 5.3) 

72,3338,0 1002, Nu ww    (ekv. 5.4) 

där wN=25 är vattenkvoten vid ett flytgränstest som kräver 25 slag för att stänga 
standardavståndet och wN=100 vattenkvoten vid 100 slag. Index =1 och =2 hänvisar till att 
temperaturen är -1°C och -2°C. De två vattenkvoterna för ofruset vatten wu (ekv. 5.3-5.4) kan 
nu bestämmas. Med hjälp av data från ett flytgränstest på en lera (light brown clay), redovisat 
i Tabell 3, kan  och  bestämmas enligt följande exempel.  

Tabell 3. Data från ett flytgränstest (Andersland och Ladanyi, 1994). 
Antal slag, N 10 15 30 50 60 90 
Vattenkvot, w % 38,5 35,2 29,3 25,0 23,5 20,0 
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Vattenkvoten vid testet plottas i Figur 7 mot det logaritmerade värdet för antal slag N och de 
för utvärderingen av intressanta vattenkvoterna vid 25 respektive 100 slag utläses.

Figur 7. Vattenkvot mot logN. 

Med hjälp av ekvation 5.3 och 5.4 samt de ur Figur 7 utvärderade vattenkvoterna wN=25=30,7
och wN=100=19,1 beräknas wu, =1 och wu, =2

612,701,3)7,30(346,01,uw    (ekv. 5.5) 

736,272,3)1,19(338,02,uw    (ekv. 5.6) 

Ekvation 5.2 skrivs därefter på logaritmisk form 

logloglog uw     (ekv. 5.7) 

Ekvation 5.7 ger tillsammans med temperaturen =1 samt wu, =1 (ur ekvation 5.5)  enligt 
ekvation 5.8.

1loglog612,7log     (ekv. 5.8) 

0log612,7log     (ekv. 5.9) 

Ekvation 5.8 ger med =1 ett  = 7,612. Med insatta värden för wu, =2 (ur ekvation 5.6)  och 
=2 i ekvation 5.7 kan  lösas ur ekvation 5.9 enligt 

2loglog736,2log     (ekv. 5.10) 

476,1
2log

612,7log736,2log    (ekv. 5.11) 
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 = 7,612 och =-1,476 ger den ofrusna vattenkvoten vid exempelvis -4°C med hjälp av 
ekvation 5.12 (ekvation 5.2) 

uw      (ekv. 5.12) 

%9898,0)4(612,7 476,1
4,uw    (ekv. 5.13) 

5.1.4 Hydraulisk konduktivitet vid negativa temperaturer 
Den hydrauliska konduktiviteten i en jord minskar med sjunkande temperatur, se Figur 8. 
Eftersom vattentransporten främst sker i det ofrusna vattnet och lägre temperatur innebär 
mindre mängd ofruset vatten är det en logisk följd av sambanden redovisade i Figur 5 som 
också schematiskt redovisas i Figur 6.  

Det kan även nämnas att en finkornig jord har högre hydraulisk konduktivitet än en 
grovkornig vid samma (OBS!) negativa temperatur vilket också redovisas i Figur 8. I Figur 8 
redovisas ett antal jordars beteende med avseende på hydraulisk konduktivitet vid sjunkande 
temperatur. På x-axeln redovisas temperaturen (T °C) och på y-axeln den hydrauliska 
konduktiviteten (m/s).  

Figur 8. Förhållandet mellan hydraulisk konduktivitet (k) och temperatur (T) (Knutsson, 1981). 
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Sandjorden benämnd ”Unlensed Fine Sand” har vid noll grader en hög hydraulisk 
konduktivitet men vid sjunkande temperatur minskar den hydrauliska konduktiviteten 
drastiskt. Sanden når den lägsta hydrauliska konduktiviteten av alla testade jordar. Övriga 
mindre grovkorniga jordar i testet minskar också i hydraulisk konduktivitet vid sjunkande 
temperatur, men inte i lika hög grad som sandjorden. Detta är en konsekvens av att mängden 
ofruset vatten är högre i en finkornig jord än en grovkornig vid samma negativa temperatur 
(Knutsson, 1981). Detta får bland annat till konsekvens att en frusen grovkornig jord med 
relativt låg vattenkvot får en betydligt högre hållfasthet i fruset tillstånd än en frusen finkornig 
jord med betydligt högre vattenkvot och därmed avsevärt mera is. Andelen ofruset vatten har 
här en avgörande betydelse eftersom det är i detta rörelserna sker vid hållfasthetstestning. 
Transporten av vatten till den frusna delen av jorden är en av de faktorer som styr islinsernas 
tillväxt och därmed tjällyftningen, varvid den ofrusna vattenkvoten kan vara av intresse.

Fryses en vattenmättad jordprofil snabbt, exempelvis i ett laboratorietest, kommer vattnet att 
frysa in situ. Vid det snabba nedkylningsförloppet kommer ingen nämnvärd mängd vatten 
transporteras mot de kallare regionerna utan enbart det vatten som finns i porerna fryser. Den 
hydrauliska konduktiviteten minskar med mängden ofruset vatten och vattentransporten mot 
kallare områden tar lång tid om jorden är frusen. Sänks istället temperaturen gradvis kommer 
tjälfrontens nedträngning vara mindre hastig och vatten har tid att transporteras mot 
frysfronten för att där ackumuleras i islinser. Islinserna kommer oftast vara orienterade 
parallellt med den yta som avger värme (Andersland och Ladanyi, 1994). 

5.2 Beräkning av tjäldjup 
Vid dimensionering av byggnadsverk är ofta tjälfrontens läge av intresse. Orsaken kan vara 
att man vill placera ett rör på tjälfritt djup eller isolera en väg tillräckligt för att undvika 
tjälskador. Tjäldjupet beror av ett antal faktorer som klimatbelastning och den aktuella jordens 
termiska egenskaper. 

5.2.1 Klimatbelastning – köld-/frostmängd 
Tjäldjupet beror till stor del av den negativa lufttemperaturen samt den tid som jorden utsätts 
för denna. Begreppet frostmängd (köldmängd) används ofta inom geotekniken för att ge ett 
enkelt mått på temperaturbelastningen på en aktuell plats. Frostmängdstalet anger vinterns 
kyla och utgör en förenklad bild av temperatursituationen, ofta används ett 
månadsmedelvärde för temperaturen på platsen. Frostmängden definieras som tidsintegralen 
av den negativa temperaturen under vintern.  

Frostmängden tecknas ofta F enligt ekvation 5.14: 

TdtF      (ekv. 5.14) 

Den verkliga och den förenklade frostmängden redovisas i Figur 9. Trots att januari månad 
innehåller den lägsta temperaturen, Figur 9 t.v., påverkar februari månads köldmängd mer 
eftersom frostmängden är ett månadsmedel, Figur 9 t.h. Februari innehåller fler dagar med 
låga temperaturer än januari i det redovisade exemplet (Knutsson, 1981). 
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Figur 9. Verklig frostmängd (t.v.) och förenklad frostmängd (t.h.) (Knutsson, 1981). 

5.2.2 Vad styr tjäldjupet? 
Förutom lufttemperaturen bestäms tjäldjupet i en jordprofil av jordmaterialets värmetekniska 
egenskaper. De värmetekniska egenskaperna som påverkar tjälnedträngningen är jordens 
värmekapacitivitet, värmeledningstal samt isens respektive vattnets smält- och 
isbildningsvärme. De värmetekniska egenskaperna beskrivs mer ingående i kapitel 2 ”Jords 
termiska egenskaper”. 

5.2.3 Stefans formel 
På 1860-talet studerade en tysk vid namn Stefan istillväxten på sjöar och genom detta arbete 
erhölls den ekvation som allmänt benämns ”Stefans formel”. Stefans formel kan användas för 
att bestämma tjäldjupet i en jordprofil givet att ett antal av jordens termiska egenskaper är 
kända.

Stefans formel härleds enligt följande:  

För det endimensionella fallet tecknas värmeledningsekvationen (diffusionsekvationen, 
konsolideringsekvationen)

2

2

t
Ta

t
T      (ekv. 5.15) 

där  T = temperaturen 
  t = tiden 

 a = temperaturdiffusiviteten  
c
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Figur 10. Temperaturfördelning i frysande jord (Knutsson, 1981). 

Ekvation .2 tar ingen hänsyn till vattens övergång till is med den efterföljande 
värmeutvecklingen i form av latent värme. För gränsytan mellan frusen och ofrusen jord, z  
(djupet) = Z (tjäldjupet) i Figur 10 blir ekvationen för värmeenergins bevarande 

fu qq
dt
dzL'     (ekv. 5.16) 

där 'L  = effektiv latent värme, qu = värmeflödet i ofrusen jord, 
z
Tq uu , qf = värmeflödet 

i frusen jord, 
z
Tq ff .

Med definitionerna för qu och qf tecknas ekvation 5.17 

z
T

z
T

dt
dzL uf

'     (ekv. 5.17) 

Lösningen av ekvation 5.15 tillsammans med ekvation 5.17 ger tjälgränsens nedträngning i 
jorden som funktion av tiden. Med nedanstående tre antaganden erhålls ekvation 5.18 

Temperaturen i ofrusen jord är konstant 0°C 
Temperaturen på markytan är konstant under hela vintern 
Värmekapaciteten i frusen jord är försumbar 
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Z
T

dt
dZL S

f
'     (ekv. 5.18) 

Lösningen av ekvation 5.18 ger Stefans formel (ekv. 5.19):  

F
L

dtT
L

Z f
s

f
''
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    (ekv. 5.19) 

där Z är tjäldjupet i meter, f är värmeledningstalet i frusen jord [W/m2°C], 'L  är den 
effektiva latenta värmen [J/m3] och sT  är temperaturen vid markytan [°C].  

Figur 11 redovisar en jordprofil med den antagna temperaturfördelningen enligt Stefan. 
Temperaturen redovisas på x-axeln och djupet på y-axeln. Ovan fryspunkten, till höger om y-
axeln, är temperaturen i den ofrusna jorden enligt modellen konstant 0°C. Temperaturen Ts är 
konstant vid markytan och genom den frusna zonen avtar temperaturen linjärt ned till 0°C vid 
gränsytan mellan den frusna och ofrusna zonen. Z beskriver djupet ned till temperaturen 0°C, 
det vill säga, Z beskriver den frusna delen av jorden.

Figur 11. Antagen temperaturfördelning vid beräkning av tjäldjup med Stefans formel (Knutsson, 1981). 

Stefans formel ger alltid en överskattning av det maximala tjäldjupet jämfört med 
verkligheten. Detta eftersom värmekapaciteten i den frusna jorden och ofrusna jorden 
försummas samt att jordens temperatur ofta är större än 0°C under tjälgränsen. För att 
bestämma det maximala tjäldjupet i en jordprofil används hela vinterns köldmängd som F i 
ekvation 4.2 (Knutsson, 1981). 

5.2.4 Modifierad Stefans formel – Aldrichs ekvation 
En alternativ ekvation för beräknandet av tjäldjupet har Aldrich tagit fram. Även Berggren har 
arbetat fram lösningen. Denna alternativa lösning som benämns modifierad Stefans formel, 
Aldrichs ekvation eller modifierad Berggren. Lösningen baseras på två antaganden.

Hela jordprofilen har konstant temperatur, T0, innan frysning av jorden inleds 
Temperaturen på markytan sänks momentant till Ts då frysningen inleds 
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I Aldrichs ekvation är f  är fortsatt värmeledningstalet i frusen jord, F  frostmängden, 'L  den 
effektiva latenta värmen. Aldrichs ekvation tecknas enligt ekvation 4.3: 

F
L

Z f
'

2
    (ekv. 5.20) 

Skillnaden mellan Stefans lösning och Aldrich lösning är korrektionsfaktorn, .
Korrektionsfaktorn, , är beroende av de två dimensionslösa parametrarna  (Stefans tal) och 

, se ekvation 5.21-5.22. Med värden på Stefans tal , (x-axeln) och  (de heldragna 
avböjande linjerna) kan korrektionsfaktorn,  (y-axeln), avläsas i Figur 12.

'L
TC s  (Stefans tal)    (ekv. 5.21) 

sT
T0      (ekv. 5.22) 

I ekvation 5.21 är C medelvärdet av värmekapaciteten i frusen och ofrusen jord. Ts är 
yttemperaturen, F/t, där F är frostmängden och t är tiden. T0 är platsens årsmedeltemperatur. 

Figur 12. Diagram för bestämning av korrektionsfaktor Aldrichs lösning (Knutsson, 1981). 
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I jordar med hög vattenkvot är C relativt litet i förhållandet till 'L  varför  också blir liten. Är 
 ett litet tal blir också korrektionsfaktorn  ett tal som närmar sig 1. Detta ger alltså att i 

jordar med en högvattenkvot ger Stefans lösning ett godtagbart värde på tjäldjupet. På 
nordliga breddgrader där årsmedeltemperaturen, 0T , är nära 0°C blir  litet och 
korrektionsfaktorn  blir aldrig mindre än 0,9 enligt Figur 12. Med en korrektionsfaktor på 
0,9 ger Stefans formel fortfarande ett godtagbart värde på tjäldjupet. Korrektionen av Stefans 
lösning blir alltså viktigare desto lägre vattenkvot jorden har och desto högre 
årsmedeltemperatur den aktuella platsen har (Knutsson, 1981). Skillnaden mellan Stefans 
lösning och Aldrich lösning i ett typexempelfall redovisas i Figur 13. Aldrich lösning visar ett 
något lägre värde på beräknat tjäldjup beroende på att den medräknar korrektionsfaktorn .
Korrigeringsfaktorn medför att beräknat tjäldjup alltid blir lägre än det som beräknas med 
Stefans formel, varför Stefans formel alltid överskattar beräknat tjäldjup.  
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Figur 13. Skillnaden mellan Aldrich lösning och Stefans lösning 

5.2.5 Neumans metod 
Neumans metod kan även ge en bild av temperaturfördelningen i jorden (Simonsen, 1999). I 
Neumans metod anses jorden vara homogen och markytan utsätts för en momentan 
temperaturändring. Läget av nollisotermen styrs av värmekonduktiviteten 
(värmeledningstalet)  [W/m, K], den volymetriska värmekapaciteten C [MJ/m3],
yttemperatur, vattnets fryspunkt, den effektiva latenta värmen (smält- och isbildningsvärme) 

'L [J/m3] och jordens termiska diffusivitet [m2/s] (Lunardini, 1991). Vid den beskrivna 
situationen med homogen jord och momentan temperaturändring löser Neumans metod 
problemet exakt. Aldrich lösning använder kvoten mellan Neumans lösning och Stefans 
lösning för att införa korrektionsfaktorn, , se ekvation 5.23. Aldrich arbetade fram Figur 12 
genom att koppla kvoten mellan Neumans och Stefans lösning med Stefans tal samt .
Aldrich lösning ger samma svar som Neumans lösning men på ett smidigare sätt.  

lösningStefans
lösningNeumanssfaktorkorrektionAldichs ,    (ekv. 5.23)
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6 Tjällyftning 
En av de mest problemfyllda aspekterna av jordfrysning är tjällyftsfenomenet. Tjällyftning 
har plågat många geotekniker, vägingenjörer och resande på vägarna genom åren (Andersland 
och Anderson, 1978). Tjällyftning uppkommer främst genom bildandet av islinser som oftast 
är orienterade vinkelrätt värmeflödet i jordprofilen (Hou et al, 2003).

6.1 Fenomen  
När lufttemperaturen sjunker under fryspunkten kommer fukten i den översta delen av jorden 
att frysa. Vattnet expanderar 9% och ger upphov till en hävning av markytan om 
vattenmättnadsgraden, Sr, är 100%. Ingen vandring av fukt kommer att ske i detta inledande 
skede (Andersland och Ladanyi, 1994). Fortsatt frystemperatur vid markytan innebär att 
vatten kommer röra sig genom jordprofilen mot den kalla zonen. När vattnet når den frysta 
zonen kommer det att frysa och, företrädesvis, anrika redan existerande små isgryn. Isgrynen 
växer samman till islinser efter att underliggande vatten strömmat till den frysta zonen 
(Andersland och Anderson, 1978). För att en islins skall bildas krävs att tre relativt enkla 
villkor skall vara uppfyllda (Hou et al, 2003). 

Temperaturen i jorden måste vara sådan att frysning är möjlig. 
Det måste finnas vatten tillgängligt i jordprofilen.  
Jordens fysiska sammansättning måste tillåta kapillär vattentransport i jorden, det vill 
säga att jorden skall ha lämplig permeabilitet. 

Islinser bildade i säsongsfrusen jord kan växa till ett par centimeter i tjocklek. I varaktigt 
frusen mark, permafrostmark, kan islinserna efter väldigt lång tid växa till flera meter i 
tjocklek, se Figur 14. Den massiva islins som Figur 14 illustrerar upptäcktes vid en skärning i 
ett permafrostområde. Islinsen och den frusna mellanzonen där vatten övergår till is illustreras 
schematiskt i Figur 15. Tjälfrontens djup tecknas i Figur 15 av zf och islinsens djup av zL.
Mellan dessa djup finns en zon innehållande både porvatten och poris. 
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Figur 14. Massiv islins bildad under lång tid i permafrostjord 
(http://www.ccrel.usace.army.mil/permafrosttunnel/1g3_Massive_Ice.htm, 2008-10-29). 

Islinser bildas enbart i finkornig jord (Andersland och Ladanyi, 1994). Islinser bildas 
vanligtvis parallellt med den värmeavgivande ytan, det vill säga vinkelrätt värmetransporten. 
Detta innebär att islinser oftast bildas parallellt markytan. Vertikala sprickor eller andra 
försvagningar i jorden kan ge upphov till isansamlingar orienterade i andra riktningar än 
parallellt den värmeavgivande ytan (Andersland och Anderson, 1978).

Figur 15. Schematisk bild av den frusna mellanzonen och islinsen (Noon, 1996). 

Laboratorieförsök har påvisat att den mest gynnsamma zonen för islinsbildning är belägen på 
något avstånd ovan frysfronten. Detta illustreras schematiskt i Figur 15 där tjälfrontens läge, 
zf, inte sammanfaller med islinsens läge, zL. Temperaturen där optimala förhållanden råder för 
islinsbildning är alltså något under 0°C. Det vill säga något högre upp i jordprofilen än 
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tjälfrontens aktuella läge. I Figur 16 redovisas resultatet från ett frysförsök utfört på ett prov 
av sulfidjord, ”svartmocka”, från Kalix.  

Figur 16. Grafisk presentation över ett frystest på en sulfidjord från norra Sverige.  A) Vattenkvoter och 
läge för de grövsta islinserna. B) Temperaturfördelning i provet under frysförsöket (Knutsson, 1981). 

I Figur 16A presenteras vattenkvoter och läget för de grövsta islinserna i provet. Figur 16B 
redovisar temperaturfördelningen och tjälnedträngningen i provet under frysförsöket. Provet i 
Figur 16 hade förkonsoliderats till 152kPa. Den belastningen verkade också på provet under 
frysprovet. Frysningen skedde genom att den kalla sidan hölls vid -1,7°C. Provet hade fri 
tillgång till vatten på den varma sidan, vars temperatur var +1,0°C. Temperaturgradienten och 
den hastighet som frysfronten tränger ned genom jorden styr inte primärt tillväxten av islinser 
och därmed inte heller tjällyftningen. Temperaturen på islinsen kalla sida har störst påverkan 
på islinstillväxten. Zonen där de grövsta islinserna bildades var på något avstånd bakom 
tjälfronten, det vill säga vid en temperatur strax under noll grader. Förutom temperaturen styrs 
läget där islinstillväxten sker av effektivtrycket i jorden. Ett högre effektivtryck medför att det 
krävs en lägre temperatur för att islinsbildningen skall initieras. Det vill säga att 
islinsbildningen sker längre bakom frysfronten vid ett högt effektivtryck än vid ett mindre 
effektivtryck. Vid ett högt effektivtryck är den frusna mellanzonen alltså större än vid ett 
mindre effektivtryck (Knutsson, 1981). Den frusna mellanzonen anses vara den styrande 
faktorn vid islinsbildning i lera och siltjordar, eftersom vatten måste transporteras genom den 
delvis frusna zonen där låg permeabilitet råder (Sheng, 1991).  

Isbildningen i jord illustreras schematiskt i Figur 17 som visar tre cylindriska prov av silt. 
Prov A står på en hård basyta, medan prov B och C har den nedre ytan nedsänkt i vatten. 
Temperaturen vid den övre ytan sänks under fryspunkten. För prov A är islinsbildningen 
begränsad till det vatten som finns i provet. Porvattnet i den övre delen fryser först och sedan 
dras vatten upp från den nedre delen av provvolymen. Den nedre delen konsolideras som om 
vattnet stigit kapillärt. Islagret kan fortsätta växa till dess att vattenkvoten i den nedre delen 
nått sitt minimum. Provet är ett så kallat stängt system eftersom inget vatten kan tränga in 
utifrån. Volymökning är således begränsad till 9% av det porvatten som fanns i provet från 
början.
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Figur 17. Isbildning i jord. A) Stängt system B) Öppet system C) Det kapillärbrytande gruslagret gör den 
ovanliggande jorden till ett stängt system (Andersland och Ladanyi, 1994). 

Prov B har sin nedre begränsningsyta nedsänkt i vatten. Då konsolideringen i den nedre delen 
av provet fortskrider dras vatten upp från den underliggande vattenytan. Efter tid kommer 
både flödet till den frysta zonen och vattenkvoten i den ofrusna zonen genom vilken vatten 
strömmar mot den frusna zonen att bli konstant. Prov B utgör ett öppet system. Islinserna i ett 
sådant system kan teoretiskt bli flera meter höga, givet att det finns tillgång till vatten. Detta 
fenomen illustreras i Figur 14 som visar ett mäktigt islager som bildats under lång tid i 
permafrostpåverkad mark. 

Införs ett kapillärbrytande lager i form av grus i den nedre delen av provet erhålls ett stängt 
system i den del som ligger ovan gruslagret. Vatten från den underliggande vattenytan kan 
inte stiga kapillärt genom gruslagret till den del liggande över gruslagret. För att den delen 
under gruslagret skall utsättas för tjällyftning måste tjälfronten gå nedanför det 
kapillärbrytande lagret. I leror begränsas flödet mot frysfronten på grund av materialets låga 
permeabilitet vilket gör att leran inte utsätts för samma islinsbildning som ett något mer 
permeabelt material som silt.  

I fält återfinns ett öppet system varhelst det vertikala avståndet mellan grundvattenytan och 
tjäldjupet är mindre än det aktuella materialets kapillära stighöjd. Den maximala kapillära 
stighöjden, hc, kan på ett enkelt och överslagsmässigt sätt beräknas med ekvation 6.1: 

)(
03,0)(
mmd

mhc         (ekv. 6.1) 

där d är den effektiva pordiametern, d är ungefär 20% av den effektiva kornstorleken D10.
Förutsatt att en det finns fri tillgång till vatten från en underliggande vattenyta kommer vatten 
att kontinuerligt ersätta det vatten som vandrar genom jordprofilen. I och med detta kommer 
islinsbildningen att fortgå under hela vinterperioden (Andersland och Ladanyi, 1994).

Andra modeller för att beräkna den kapillära stighöjden kan bland annat erhållas ur 
jämviktsekvationen för situationen i Figur 18. I den vänstra bilden är kapillärens diameter 2r, 
den vinkel ytspänningen bildar med kapillärväggen är , ytspänningen är s och höjden för 
den kapillära stigningen är hc. I den högra bilden visas det undertryck som skapas av den 
kapillära stigningen, u är portrycket, - w är vattnets tunghet och hc är den kapillära stighöjden.
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Figur 18. Schematisk modell för den kapillära stighöjden hc (t.v.) och portryckssituationen (t.h.) 
(Axelsson, 1994) 

Systemet i den vänstra delen av Figur 18 befinner sig i jämvikt. Jämviktsekvationen för 
situationen i Figur 18 ges av ekvation 6.2. Den första termen är den kraft vattentrycket skapar 
och den andra är kraften på grund av ytspänningen:

0cos22
Swc rghr    (ekv. 6.2) 

Ur jämviktsekvationen kan den kapillära stighöjden beräknas enligt ekvation 6.3: 

w

S
c gr

h
cos2

    (ekv. 6.3) 

Det negativa portryck som uppkommer i situationen redovisas i den högra delen av Figur 18, 
portrycket bestäms av den kapillära stighöjden hc, vattnets densitet, w, och gravitationen, g, 
enligt ekvation 6.4 (Axelsson, 1994). 

cw hgu     (ekv. 6.4) 

Enligt Hazens modell för kapillär stigning från 1930 är den kapillära stigningen en funktion 
av storleken hos porerna. I ekvation 6.5 är D10 den effektiva partikeldiametern (mm), C är en 
konstant varierande mellan 10-50mm2 beroende på jordart, e är portalet (Doré och Zubeck, 
2009).

10eD
Chc      (ekv. 6.5) 

Kommentar: I de modeller för kapillär stigning som presenterats (ekvation 6.1, Figur 18, 
ekvation 6.2-6.4 samt ekvation 6.5) är det lätt att teoretiskt bestämma den kapillära 
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stighöjden. Ekvation 6.2-6.4 bygger på att kapillären ett perfekt rör. I en verklig situation kan 
den kapillära stighöjden inom en jord variera kraftigt då porsystemet (kapillärerna) varierar 
kraftigt i form och tvärsnittsarea. Porsystemets varierande form påverkar starkt den kapillära 
stighöjden, och möjligheten att beräkna den.  

En viktig skillnad finns mellan kapillär stighöjd vid stigande vattenyta och kapillär stighöjd 
vid sjunkande vattenyta. I en kapillär med varierande diameter stiger vattnet till en höjd hc,
Figur 19a i enlighet med ekvation 6.3. Sänks istället röret ned i vattnet, Figur 19b, kommer 
det kapillärt stigna vattnet att stiga till en höjd hc2 som är lägre än hc eftersom diametern d2 i 
röret är större än d1. Sänks röret än mer ned i vattnet, Figur 19c, kommer den kapillära 
stighöjden att vara hc1, den maximala stighöjden i denna situation för ett rör med diameter d1.
Höjs röret så att den större diametern d2 återigen kommer ovanför vattenytan, Figur 19d, 
kommer vattnet dock att stanna på höjden hc1. Detsamma skulle hända i Figur 19a och b om 
vattenytan steg ovanför en höjd motsvarande hc1 och därefter sänktes (Cernica, 1995). Detta 
beror på den kraft som drar upp vattnet i en kapillär är beroende av ytspänningen, rörets 
tvärsnittsarea och vinkeln  (se Figur 18) som vattnet bildar med kapillären. Vinkeln  beror 
av rörets diameter, ett smalare rör ger en högre vinkel. Således stiger vattnet högre i ett 
smalare rör där vinkeln mellan rör och vatten blir större än i ett rör med större diameter. 

I Figur 19e presenteras ett rör med stor diameter fyllt med jordpartiklar. Porerna som 
jordpartiklarna bildar är genomgående med diametern d1 likt röret. Detta är ett rent teoretiskt 
antagande för att möjliggöra en jämförelse med Figur 19a-d. Teoretiskt skulle då vattnet i 
jorden stiga kapillärt till hc1. Där ingen jord finns kan inte heller vattnet stiga eftersom 
diametern på kapillären då blir mycket stor (Cernica, 1995).  Det finns även andra modeller 
för att beräkna kapillär stighöjd som inte presenteras här. 

Figur 19. Kapillär stighöjd i rör med varierande tvärsnittsarea (Cernica, 1995). 
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6.2 Beräkning av tjällyftning 

6.2.1 Segregation potential theory 
Teorin bakom ett materials segregationspotential (SP) bygger på att efter formandet av en 
islins, kommer den frusna jorden ovan islinsen vara passiv med hänsyn tagen till 
masstransport. Masstransporten till islinsen, vattentransporten, kommer att ske genom den 
ofrusna zonen (Konrad och Morgenstern, 1981). Vattentransporten i den frusna zonen bakom 
(ovan) den varmaste islinsen är kraftigt hindrad på grund av frusen jords låga permeabilitet 
och närvaron av islinser. Bidraget till den totala tjällyftningen från området liggande ovan den 
varmaste islinsen har genom laboratorieförsök visats vara obetydlig. Zonen mellan tjälfronten, 
motsvarande den varmaste isoterm där is kan bildas i porerna, och 
segregationsfrysningsfronten (Konrad och Morgenstern, 1987) benämns ofta ”frusen 
mellanzon”. Den frusna mellanzonen kan liknas vid en rimfrostzon. I den engelska litteraturen 
benämns den frusna mellanzonen (Knutsson, 2008 muntligt källa) ”frozen fringe”, se Figur 
15. ”Frozen fringe” betyder frusna fingrar eller tappar och kan därför liknas vid rimfrost på en 
yta. Vattentransporten till islinsen sker genom ett undertryck skapat vid islinsen. Orsaker till 
suget vid islinsen enligt SP-teorin är strävan efter termodynamisk jämvikt vid fasövergången 
vatten-is och mellanzonens hydrauliska konduktivitet. Den frusna mellanzonen minskar flödet 
av ”varmt” ofruset vatten till den kalla islinsen genom dess låga hydrauliska konduktivitet och 
skapar därmed ett undertryck vid islinsen. Förklaringen till ”suget” kommer av att vid islinsen 
minskar andelen ofruset vatten, wu, med sjunkande temperaturer vilket leder till att porerna 
fylls allt mer av is, den hydrauliska konduktiviteten minskar, ett undertryck bildas och vatten 
dras mot islinsen. För att en islins skall bildas måste exakt rätt förhållande mellan mängden 
ofruset vatten, nedkylande temperatur och jordens permeabilitet uppträda. Den frusna 
mellanzonen är således en av de styrande faktorerna i bildandet av islinser eftersom den 
reglerar mängden ”varmt” vatten.  

SP-teorin bygger på en linjär analys av de förhållanden som råder kring den frusna 
mellanzonen vilket presenteras i Figur 20. Den linjära analysen baseras på fyra antaganden 
(Konrad och Morgenstern, 1981): 

1. Clausius-Clapeyrons ekvation, ekvation 6.6, gäller vid islinsens varma sida. 
2. Vattenflödet genom den frusna mellanzonen är kontinuerligt och därför ansamlas 

vatten vid basen av islinsen 
3. Den frusna mellanzonen har en och samma permeabilitet foK
4. Att temperaturförhållandet vid gränsytan mellan islinsen och den frusna mellanzonen 

karakteriseras av en segregationsfrysningstemperatur soT  (som linjärt varierar till den 
nedre delen av den frusna mellanzonen och vattnets frystemperatur iT .

fw

w

i

i

T
TLpp

    (ekv. 6.6) 

Clausius-Clapeyrons ekvation, ekvation 6.6, behandlar jämvikten mellan is och vatten vid en 
viss given temperatur. I ekvation 6.6 är pi och pw trycket i isen respektive trycket i det ofrusna 
porvattnet medan i och w är densiteten för is- respektive vatten. Vidare representerar  det 
osmotiska trycket mellan vatten med viss andel löst salt, som normalt finns i ett porvatten, och 
rent vatten och L är det latenta värmet. Tf är frystemperaturen (i grader Kelvin) och T är 
fryspunktens nedsättning till följd av lösta salter i porvattnet och ytaktivitet. Används 
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realistiska värden i ekvation 6.6 i=916,8kg/m3 och w=1000kg/m3, L=334kJ/kg och 
Tf=273,15K samtidigt som  antas vara noll (0) för helt rent vatten och att konstant istryck 
finns i den frusna mellanzonen blir det differentierade vattentrycket (dpw/dT) enligt ekvation 
6.7.

K
kPa

dT
dpw 1220     (ekv. 6.7) 

Tryckskillnaden mellan den övre och den nedre delen i den frusna mellanzonen skapar 
förutsättningar för att vatten skall transporteras mot den övre delen (Doré och Zubeck, 2009). 

Figur 20. Karaktäristik för den frusna mellanzonen: (a) förenklad; (b) verklig (Konrad och Morgenstern, 
1981). 

Vid bildningen av den sista islinsen är vattenflödet till islinsen, ov , proportionellt mot 
temperaturgradienten i den frusna mellanzonen enligt ekvation 6.8 (Konrad och Morgenstern, 
1981):

)()()( tgradTtSPtv f     (ekv. 6.8) 

där ”grad Tf” är den totala temperaturgradienten i den frusna mellanzonen. Denna faktor tar 
hänsyn till den frusna mellanzonens tjocklek, d, enligt ekvation 6.9. Ts är
segregationsfrysningstemperaturen, alltså vid den temperatur det bildas segregerad is.

f

s

gradT
Td      (ekv. 6.9) 

För att praktiskt kunna bestämma mellanzonens tjocklek, d, måste ”grad Tf” vara känd. Ett 
antagande om att hela området ovan nollisotermen har samma temperaturgradient, i detta fall 
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”grad Tf”, ger med känd segregationsfrysningstemperatur tjockleken på den frusna 
mellanzonen.  

Eftersom SP-faktorn enligt ekvation 6.8 är ett förhållande mellan en vattenflödeshastighet 
[m/s] och en temperaturgradient [C°/m] är enheten för SP [mm2/s,°C]. SP faktorn beror av det 
totala suget vid frostfronten wp  och suget i gränsytan fruset-ofruset material up ,
segregationsfrysningstemperaturen sT  (liggande några tiondelar under den aktuella 
frystemperaturen) och den hydrauliska konduktiviteten i den frusna mellanzonen, fK .
Utvärderas segregationspotentialen utan nämnvärt överlagringstryck och nära värmestatiska 
förhållanden ”steady-state” (vid extremt små nedkylningshastigheter) kan SP-faktorn 
bestämma materialets tjälfarlighet (Andersland och Ladanyi, 1994). Bestäms egenskaperna 
hos en frusen jord genom SP är fördelen att inga antaganden vad gäller termodynamik (Ts,
distributionen av ofrusen fukt och fasjämvikt) behöver göras eftersom SP är ett förhållande 
mellan två direkt mätbära storheter, v och grad T (Konrad och Morgenstern, 1987).

6.2.2 Tjällyftets storlek 
Den tjällyftning som sker på grund av tillströmmande vatten under tiden t beräknas enligt 
ekvation 6.10 eller ekvation 6.11. Ekvationerna tar hänsyn till vattnets volymökning (9%) vid 
fasövergången samt vattenflödeshastigheten över tid. 

tvhs 09,1     (ekv. 6.10) 

Alternativt:   

tgradTSPhs 09,1     (ekv. 6.11)  

Tillsammans med det vatten som fryser in-situ och ger upphov till en tjällyftning på grund av 
vattnets volymexpansion vid tjällyftning enligt ekvation 6.12: 

Xnhi 09,0     (ekv. 6.12) 

där n är porositeten (porerna antas vara helt vattenmättade),  en korrektionsfaktor som tar 
hänsyn till det porvatten som inte fryser och X  är tjäldjupsinkrementet. In-situporvattnets 
expansion på grund av nedfrysningen behandlas i ekvationen av talet 0,09 (Andersland och 
Ladanyi, 1994). Det totala tjällyftet, ekvation 6.13, erhålls vid addering av ekvation 6.10 och 
6.11:

XntgradTSPhtot 09,009,1     (ekv. 6.13) 

Kommentar: I ”An introduction to Frozen Ground Engineering” (1994) av Andersland och 
Ladanyi, skrivs ekvation 6.12 och 6.13 utan ” ”. Korrektionsfaktorn som tar hänsyn till det 
porvatten som inte fryser har istället bakats in i termen ”n”. För att undvika missförstånd har 
jag valt att frångå Andersland och Ladanyi och använt mig av både ”n” och ” ”.
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7 Tjällossning 

7.1 Fenomen 
När frusen jord tinar kommer vatten som tidigare var bundet som is att frigöras. Beroende på 
den hydrauliska konduktiviteten i konstruktionen kommer smältvatten att dräneras bort eller 
stanna mellan ovanliggande tinade jordlager och underliggande fortfarande frusna jordlager. 
Den ökade vattenmängden leder till en ökad risk för vattenmättnad av konstruktionen och 
höga porvattentryck. Ökar porvattentrycket minskar jordens (lagrets) skjuvhållfasthet som en 
direkt följd av skjuvhållfasthetens beroende av effektivspänningen i jorden (Knutsson, 1983). 
Mängden vatten som kan frigöras vid tjällossning är direkt kopplat till den mängd is som finns 
i vägkonstruktionen. 

Hållfasthetsreduktionen under tjällossningen och den tid som hållfasthetsreduktionen 
påverkar jorden beror av mängden is och av tjällyftningen. Ismängden och tjällyftningen styrs 
av jordtyp, temperatur vid tjälning och urtjälning, mängd och typ av trafik under 
tjällossningsperioden, vattentillgången under hösten, vintern och våren samt den aktuella 
platsens dräneringsförhållanden (Phukan, 1985). 

7.2 Vad styr? 
För tjällossningen är dräneringen av vägkonstruktionen kritisk eftersom ett ökande portryck 
innebär minskade effektivspänningar och minskad skjuvhållfasthet i enlighet med Mohr-
Coulombs brotteori. Dräneringsförmågan hos en konstruktion testas främst vid hög 
urtjälningshastighet då en stor mängd smältvatten frigörs under kort tid. Sättningar och 
konsolidering i tinande jord styrs främst av mängden is (det vill säga vattenmängden) bildad i 
jorden vid frysning, jordens densitet, porvattentryck och jordens kompressionsegenskaper. 

7.2.1 Dräneringsförhållanden, temperatur och permeabilitet 
För en vägkonstruktion är dräneringsförhållandena kritiska vid tjällossning. En väl dränerad 
konstruktion kommer att tillåta att smältvatten lämnar konstruktionen till skillnad från en 
dåligt dränerad konstruktion som kommer vattenmättas. Vattenmättas konstruktionen kommer 
hållfastheten att reduceras på grund av höjda portryck. Permeabiliteten hos de ingående 
materialen i en vägkonstruktion belägen i ett kallt klimat kan minska efter tid då 
konstruktionen utsatts för flera frysnings-tiningscykler (Knutsson, 1983).

Mängden is i konstruktionen styrs till viss del av varaktigheten och intensiteten hos den 
negativa temperaturen som jorden utsätts för vid nedfrysning. Långsam tjälnedträngning 
skapar optimala förhållanden för islinsbildning och binder mer vatten i konstruktionen 
(Simonsen, 1999).  

Hastigheten varmed det frusna vattnet tinar har en avgörande betydelse för ökningen av 
porvattentrycket och vattenöverskottet i vägkonstruktionen. Tinar jorden snabbt kommer 
vatten att frigöras i snabb takt. Är dräneringen av konstruktionen för låg kommer inte 
smältvattnet att dräneras bort i samma takt som det bildas. Detta leder till porvattenövertryck 
och vattenöverskott i den tinande jorden med efterföljande hållfasthets- och 
deformationsproblem. Är däremot konstruktionens dräneringskapacitet så hög att smältvattnet 
kan dräneras bort i samma takt som det bildas kommer inte porvattenövertrycket att bli 
nämnvärd. Hållfastheten i jorden påverkas sålunda i liten utsträckning. En grovkornig jord har 
således en mindre hållfasthetsminskning vid tjällossning jämfört med en mer finkornig jord på 
grund av dess högre permeabilitet (Knutsson och Rydén, 1984). Jämför till exempel 
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dräneringskapaciteten hos en väg byggd av stenkross med en väg byggd av tätare 
moränmaterial. Temperaturen under våren styr också nederbördstypen under våren vilken 
påverkar vattenmättnadsgraden i marken (Gandahl, 1987) 

En undersökning av ett antal flygplatsers bärlager-, förstärkningslager- och terrassmaterial 
påvisade att finjordshalten i jorden starkt påverkar den hydrauliska konduktiviteten. 
Konstruktionens förmåga att dränera ut smältvatten snabbt är viktigt för att undvika ökande 
porvattentryck vid tjällossning. För att reducera bärighetsproblem i konstruktionen vid 
tjällossning till följd av ingående materials finjordshalt (<0,02mm) bör inte finjordshalten 
överstiga 3% (Janoo et al, 1997).

7.2.2 Sättningar och konsolidering 
Ur ett konstruktionsperspektiv är sättningar och konsolidering på grund av tjällossning ett 
viktigt fenomen och måste beaktas vid bland annat konstruktion av vägar och flygplatser, 
jordfyllnadsdammar och uppvärmda konstruktioner (Phukan, 1985). Sättningar i samband 
med tjällossningsfenomenet är viktigt för permafrostbevarande system vid vägar på 
permafrostmark, för konstruktioner såväl i permafrostmark som i säsongsfrusen mark 
Lågtrafikerade vägar, gator och landsvägar är speciellt sårbara för tjällossningsproblematik 
om de utsätts för trafik med hög last, till exempel timmerbilstrafik, under den tid på året då 
tjällossningen skapar ett vattenöverskott i terrass och förstärkningslager (Andersland och 
Ladanyi, 1994). 

I frusen mark finns is i flera former, till exempel som beläggning runt individuella 
jordpartiklar, tunna till tjocka islinser och i permafrostområden i form av ibland flera meter 
mäktiga islager. Alla former av is kan uppkomma i samma jordmaterial förutsatt att rätt 
förhållande mellan temperatur och vattentillgång infinner sig. När tjälen går ur marken 
övergår vattnet från fast fas till flytande fas med volymminskning som följd och jordskelettet 
måste anpassas till en ny portalssituation. Vattnet bildat vid isens smältning kan komma att 
överskrida jordens absorptionsförmåga. Innan detta överskottsvatten dränerats bort bildas 
temporärt ett porvattenövertryck, framförallt i finkornig jord med låg permeabilitet. Sker 
tjällossningen (tiningen) så snabbt att dränering av smältvattnet inte är möjlig kan den frusna 
marken gå från fast jord till en slurry (sörja) bestående av jord och vatten. Jordslurryn kan på 
grund av dess vattenöverskott inte bära någon nämnvärd last. Jordens volymminskning 
kommer från både fasövergången från fast till flytande form och konsolideringen till följd av 
smältvattnets avgång. En finkornig jords volymminskning till följd av tjällossning beskrivs i 
Figur 21. 
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Figur 21.Relationer mellan volym och tryck på en upptinande frusen jord (Andersland och Ladanyi, 
1994). 

I Figur 21 redovisas på x-axeln spänning och y-axeln volymen. Linjen a-b representerar det 
frusna provets volymminskning då provet påläggs en last, spänningen ökar. Linjen b-c 
representerar volymminskningen på grund av tining, fasomvandlingen från is till vatten, vid 
0°C. Efter volymminskningen på grund av tining vid 0°C följer en konsolidering till ett 
jämviktstillstånd i jordskelettet för den aktuella lasten representeras av linjen c-d.  

Den initiella volymminskningen (a-b) är liten då provet fortfarande är i fruset tillstånd. 
Provets största volymminskning sker vid tining av provet (b-c). Ofta är konsolideringen från 
den tinade volymen Vth till den konsoliderade volymen, Vc, vilket i Figur 21 representeras av 
kurvdelen c-d, mindre än volymminskningen vid tining (b-c). Isinnehållet och jordskelettets 
stabilitet påverkar hur stor del av volymminskningen som sker vid tining respektive 
efterföljande konsolidering. Vid volymen Vc påläggs ytterligare last som skapar 
tillskottsspänningen  på provet och jorden konsoliderar ytterligare till jämviktsläge för den 
nya lasten (Andersland och Ladanyi, 1994). Storleken på de sättningar och den konsolidering 
som uppkommer på grund av tjällossning beror av ett antal faktorer. De viktigaste är (Phukan, 
1985):

Jordtyp
Jordens isinnehåll 
Densitet 
Porvattenövertryck
Jordens kompressionsegenskaper 
Upptiningshastigheten d.v.s. temperaturgradienten 

För en finkornig jord sker alltid någon form av issegregering, islinsbildning, vid frysning, 
även vid odränerade förhållanden. Odränerade förhållanden representerar ett så kallat stängt 
system där vatten inte har möjlighet att vandra genom jordprofilen. En långsam nedfrysning 
av tjälfarliga jordar som silt eller lerig silt ger upphov till islinformationer. Då vatten vandrar 
mot tjälfronten ökar jordens vatteninnehåll vid bildandet av segregerad is, givet att vatten 
finns tillgängligt längre ned i jordprofilen. På grund av detta kan en jord ha ett högre 
vatteninnehåll i fruset tillstånd än den har i ofruset tillstånd. När en finkornig jord tinar under 
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dränerade förhållanden kommer den att volymminska, sätta sig. En sådan sättning på grund av 
tjällossning kan härröra från tre källor (Andersland och Ladanyi, 1994): 

Isens fasomvandling från fast till flytande
Konsolideringssättning på grund av jordens egentyngd
Konsolideringssättning på grund av externa laster

7.2.3 Atterbergs gränser 
Hur ett jordmaterials hållfasthet påverkas då det utsätts för en ökad vattenkvot vid tjällossning 
är starkt relaterat till jordens sammansättning. En finkornig jord med låg porositet, till 
exempel en morän, kan vara starkt vattenkänslig. Detta kan innebära att jorden undergår en 
kraftig uppmjukning med efterföljande bärighetsminskning redan vid små variationer i 
vattenkvot. Leran påverkas istället vid tjällossningen av omfördelningen av vattnet i jorden. 
Vissa delar blir överkonsoliderade då vattnet dras ur aggregaten vid nedfrysning. Vid 
tjällossningen kommer de överkonsoliderade delarna av leran inte helt kunna återta det vatten 
de innehöll innan nedfrysningen. Leran påverkas därför av nedfrysning och upptining genom 
en omfördelningen av det vatten leran innehåller (Knutsson, 1983). De mekaniska 
egenskaperna hos finkorniga jordar som lera och silt påverkas starkt av vattenkvoten. 
Materialens konsistens kan gå från flytande till fast med minskad vattenkvot vilket redovisas i 
Figur 22. 

Figur 22. Konsistensformer och konsistensgränser (Atterbergs gränser), (Simonsen 1993). 

Vid vilken vattenkvot materialet övergår från fast-halvfast, halvfast-plastisk eller plastisk-
flytande beror av lerhalten i materialet. Detta på grund av lerpartikelns förmåga att binda 
vatten. De vattenkvoter som svarar mot gränserna mellan de fyra konsistenserna benämns 
krympgräns, ws, plasticitetsgräns, wp och flytgräns wL.I Figur 22 redovisas vattenkvoten på x-
axeln och volymen hos det studerade provet på y-axeln. Den minsta vattenkvoten är 
krympgränsen, ws, ett vatteninnehåll mindre än denna gör att materialet är helt fast. 
Överstiger vattenkvoten krympgränsen inträder materialet i dess halvfasta fas. Tillförs 
ytterligare mer vatten till provet nås plasticitetsgränsen, wp, som är gränsen mellan halvfast-
plastisk fas. Vid än högre vattenkvot nås flytgränsen, wL som markerar gränsen mellan 
plastisk och flytande fas. Dessa gränser infördes av en man vid namn Atterberg och brukar 
därför kallas Atterbergs gränser. En finkornig jords konsistens vid en given vattenkvot 
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bestäms genom flyttalet IL. Flyttalet kan också benämnas flytindex, se ekvation 7.1. 
Plasticitetstalet är ett mått på jordens plastiska område och tecknas enligt ekvation 7.2. 

p

p

pL

p
L I

ww
ww

ww
I     (ekv. 7.1)  

pLp wwI     (ekv. 7.2) 

Då vattenkvoten, w, vanligen är större än plasticitetsgränsen wp och flytgränsen är större än 
wp kommer plasticitetstalet att variera mellan 0 och 1. Det vill säga att den naturliga 
vattenkvoten ligger mellan wp och wL. Om intervallet mellan wp och wL är litet blir jorden 
känsligare för variationer i vattenkvot, speciellt om w ligger nära wL.

Tabell 4. Indelning av finkornig jord efter konsistens (Axelsson, 1994). 
Benämning Plasticitetstal 

Ip

Flytgräns
wL

Lågplastisk <10 <30 
Mellanplastisk 10-25 30-50 
Högplastisk >25 >50 

I Tabell 4 redovisas indelningen av finkornig jord efter konsistens, en lågplastisk jord har ett 
lågt plasticitetstal och även en låg flytgrän. En högplastisk jord har ett plasticitetstal på över 
25 och ett flytgränsvärde på mer än 50 medan en mellanplastisk jord har ett plasticitetstal på 
10-25 och en flygräns på 30-50.

Om flyttalet antar ett lågt värde ligger materialet i början på sitt plastiska område och vice 
versa. Plasticitetstalet antar ett stort värde, högplasisk jord, om materialet kan tillföras mycket 
vatten utan att förlora sin plastiska natur och övergå i flytande form. Är det plastiska området 
litet kommer en liten ökning av jordens vattenkvot orsaka en större hållfasthetsminskning, 
jorden är lågplastisk (Axelsson, 1998). 

7.3 Beräkning av tjällossning 
Tjälfrontens läge nedfrysnings- och upptiningsskedet kan beräknas med Neuman metod. 
Genom att anta en linjär temperaturfördelning i den tinande jorden och sätta den frusna 
jordens temperatur till 0°C samt försumma den frusna jordens värmekapacitet erhålls Stefans 
lösning på Neumans ekvation. Stefans lösning tar hänsyn till värmeledningstalet, den 
effektiva latenta värmen och yttemperaturen (Knutsson, 1983). Stefans lösning överskattar 
tjäldjupet på grund av de förenklingar som beskrivs i 5.2.3, tjällossningsdjupet beräknat med 
Stefans lösning är således också en överskattning. Trots detta kan Stefans lösning användas 
för att ge en hyfsad uppfattning om tjällossningsdjupet. Vid beräkning av tjällossningsdjupet 
används jordens värmekonduktivitet i ej fruset tillstånd, uf, och tiningsindex, T, ekvation 7.3. 
Till skillnad från tjäldjupsberäkningar då värmekonduktiviteten vid fruset tillstånd, f, och 
frysindex F används. Antagen temperaturdistribution redovisas i Figur 23 (Jantzer, 2002). 
Temperaturdistributionen är densamma som vid beräkning av tjäldjupet med Stefans ekvation, 
se Figur 11. 
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    (ekv. 7.3) 

Figur 23. Antagen temperaturdistribution (Jantzer, 2002). 

Stefans lösning tar inte hänsyn till markens geotermiska gradient, värme från jordens inre, och 
inte heller värme från uppvärmda byggnader. Avancerade numeriska modeller för att 
bestämma temperaturfördelningen i jord genom datorberäkningar finns, till exempel FEM-
programmet TEMP/W. Problemet när datormodellerna blir avancerade är att de kan kräva 
väldigt svårbestämda indata, indata som inte kan bestämmas förutom i styrd laboratoriemiljö. 
Detta gäller speciellt vid beräkning av tjällyftning och i mindre grad vid beräkning av tjäldjup 
och upptiningsdjup vilken är den rent termiska situationen (Knutsson 2008, muntligt källa).  
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8 Tjälfarlighetsklassificering 
Ett materials tjälfarlighet påverkas av flera faktorer varav kornfördelningen är den viktigaste 
tillsammans med vattentillgång och temperatur. För att bestämma ett jordmaterials 
tjälfarlighet har i princip varje land skapat sitt eget system. I det följande kapitlet beskrivs 
systemen i Sverige, Norge, Finland och USA och Kanada.  

8.1 Sverige 
Jordmaterialen indelas i Sverige enligt Vägverkets klassificeringssystem i fyra olika 
tjälfarlighetsklasser som bygger på materialtypsklassificeringen. Kornstorleksfördelningen 
styr helt materialtyp enligt den svenska klassificeringen. Kornstorleksfördelning och lerhalt 
bestäms genom siktningsanalys respektive sedimentationsanalys, medan den organiska halten 
bestäms genom antingen glödgning eller kolorimetermätning. Glödgningen har nackdelen att 
vid så höga temperaturer som provet upphettas till (800°) kan vissa mineraler avge kemiskt 
bundet vatten med följden att den organiska halten överskattas. Kolorimetermätning har inte 
denna nackdel (ATB VÄG, 2005). Kolorimetermätning har även den nackdelar då metoden är 
relativt krånglig och innehåller subjektiva bedömningar.   

Tabell 6 visar Vägverkets indelning av materialtyper. De i Tabell 6 berörda jordarternas 
förkortning och benämning redovisas i Tabell 5. Förkortningarna i Tabell 5 följer den 
europeiska standarden SS EN ISO 14688-1.

Kommentarer till Tabell 6: Halterna (x/y) som anges i tabellen gäller för den mängd material 
som passerat sikten x mm i förhållande till den totala mängd som passerat sikten y mm. 
Generellt för tabellen är att de jordarter som nämns i tabellens sista kolumn inte på något sätt 
gör anspråk på att vara heltäckande för alla förekommande jordarter i Sverige.  

Tabell 5. Förkortningar och benämningar för ett antal jordmaterial. 
Förkortning Benämning 

Bo Block 
Cl Lera 
Co Sten 
Gr Grus 
Gy Gyttja 
Mn Morän 
Pt Torv 
Sa Sand 
Si Silt 



44

Tabell 6. Indelning av berg och jord i materialtyp (VVTK Väg, 2008). 

I Sverige indelar Vägverket jordmaterialen i fyra olika tjälfarlighetsklasser baserade på 
materialtyperna (1-6) presenterade i Tabell 6. En högre siffra i den svenska 
tjälfarlighetsklassificeringen innebär en högre allvarlighetsgrad. Till exempel kännetecknas 
”Klass 1 Icke tjällyftande jordarter” av obetydliga tjällyft medan ”Klass 4 Mycket tjällyftande 
jordarter” innebär stora tjällyftningar. Materialtyp 2 (ex sand, sandigt grus, grusig sand, 
sandig morän, grusig morän) samt organiska jordarter med en organisk halt >20% har 
tjälfarlighetsklass 1. Materialtyp 3B (ex siltig sand, siltigt grus, siltig sandig morän, siltig 
grusig morän) har tjälfarlighetsklass 2. Material 4A (ex lerig morän) och B (ex lera, lerig 
morän) är måttligt lyftande jordarter och har tjälfarlighetsklass 3 medan materialtyp 5 (ex silt, 
lerig silt, siltig lera, siltig morän, gyttjig lera, gyttjig silt) har tjälfarlighetsklass 4. 
Tjälfarlighetsklasser och deras motsvarande materialtyp redovisas i Tabell 7.  

Ett grövre jordmaterial har lägre tjälfarlighetsklass än ett finkornigare material. Det skall dock 
noteras att jordarna med allra mest lermaterial (<0,002) hamnar i den näst högsta 
tjälfarlighetsklassen, klass 3 (ATB VÄG, 2005). Detta beroende på att Vägverkets system tar 
hänsyn till att det i Sverige oftast är säsongsfrusen mark (kort kall period), samt den låga 
hydrauliska konduktiviteten hos leriga jordar. Leriga jordars låga hydrauliska konduktivitet 
gör vattentransporten i jorden långsam. På grund av detta blir tjällyften relativt små eftersom 
vatten inte hinner strömma till tjälfronten och bilda islinser, se kapitel 5.1, under den korta 
kalla perioden i Sverige.  
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Tabell 7. Tjälfarlighetsklasser (VVTK Väg, 2008). 

8.2 Norge 
Det norska vägverket kräver att bärlager och förstärkningslager i en vanlig asfalterad väg skall 
ha mindre än 3% material finare än 0,02mm för att inte vara tjälfarliga. Grusvägar med en 
ÅDT mindre än 50 kan ha 5% material finare än 0,02mm. Det norska klassificeringssystemet 
för undergrunden (terrassen) redovisas i Tabell 8. Klassificeringen i Tabell 8 grundas till stor 
del på materialens bärighetsminskning under tjällossningen.

För korniga material används ett CBR-vattenkvottest för att bestämma tjälfarlighet. Om CBR-
testet inte visar på ett kraftigt minskande värde då provet blötläggs räknas materialet inte som 
tjälmottagligt. Används CBR-testet och det visar på en ej tjälfarlig jord kan finjordshalten 
(0,02mm) i bärlager och förstärkningslager ökas från 3% till 5% med CBR-testet som 
bakgrund.

Klassificeringssystemet tar hänsyn till terrassmaterialens tjällossningsbenägenhet genom 
kornstorleksfördelningen. En högre tjälfarlighetsklass anges för material med stor andel 
(>40%) av material mindre än 0,002mm av det material som passerat 19mm. 
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Tabell 8. Tjälfarlighetsindelning av undergrundsmaterial i Norge (Berg och Wright, 1984). 

8.3 Finland 
I Finland användes kornstorleksfördelningen för att klassificera tjälfarlighetsklass enligt Figur 
24. Alla jordtyper vars kornstorlekskurvor ligger inom område 1 räknas som tjälfarliga 
(tjälmottagliga). De jordar som ligger inom område 2, 3 och 4 räknas till ej tjälfarliga om inte 
de nedre delarna av kornfraktionskurvorna sträcker sig in i ett närliggande mer finkornigt 
området. Det vill säga om ett jordmaterials kurva ligger inom område 3, i Figur 24, men 
sträcker sig in i område 2 räknas det som tjälfarligt. Vid svårbestämda fall användes ett 
kapillaritetstest där en kapillaritet mindre än 1m gör att jorden räknas till de ej tjälfarliga 
jordarterna. Kornstorleksfördelningen styr alltså helt tjälfarlighetsklass.  

Kommentar: Trots att referensen är från 1984 har författaren inte funnit något som tyder på att 
de använder någon annan metod i Finland 2009. 

Figur 24. Det finska tjälfarlighetskriteriet (Berg och Wright, 1984). 

Det Finländska systemet kan jämföras med det tjälklassificeringssystem som rekommenderas 
i TC8 (Technical committee on Frost) vilket presenteras i Figur 25. Det finländska systemet, 
Figur 24, visar på x-axeln ett omvänt förhållande till hur denna typ av diagram vanligtvis 
redovisas i Sverige. De båda systemen är lika förutom att i TC8 versionen finns ett område 
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”1L”, se Figur 25 som inte finns i det finländska systemet. Inom området ”1L” är 
tjälfarligheten låg, i övrigt är det samma kriterier som i det finländska systemet.  

Figur 25. Bestämning av tjälfarlighet baserat på kornstorleksfördelningen (ISSMGE-TC8, 2005). 

Är jorden ett ”borderline”-fall, där inte tjälfarligheten går att avgöra genom att studera 
kornfördelningskurvan ska enligt det finska systemet ett kapillaritetstest utföras. I Tabell 9, 
redovisas ett antal kriterier som kan användas för att på en mer detaljerad nivå bestämma 
tjälfarligheten. I Tabell 9 samsas det i Finland använda kapillaritetstestet med ett antal olika 
tester, bland annat segregation potential (beskrivet i kap 5.2.1) och tjällyftningstest (ISSMGE-
TC8).

Tabell 9. Tjälfarlighetsbestämmande kriterier (efter TC8, 2005). 
Tjälfarlighetsklass Kapillär

stighöjd1

[m]

Finandelsfaktor
(fines factor)3,4

Segregations 
potential SP5

[mm2/Kh]

Tjällyftningshastighet2

[mm/dag]

Försumbar <1,0 <2,5 <0,5 <0,5 
Låg  1,0-1,5 2,5-5,0 0,5-1,5 0,5-2,0 
Medium 1,5-2,0 5,0-10 1,5-3,0 2,0-4,0 
Hög >2,0 >10 >3,0 >4,0 
1.Beskow (1949) 2.Chamberlain (1981) 3.Rieke et al. (1983) 4.Vinson et al. (1987) 5. Konrad (1980).  

8.4 USA 
I USA används det klassificeringssystem som tagits fram av USACE, United States Army 
Corps of Engineers. Jordtypen bestäms först genom ”Unified Soil Classification System”, 
USCS.

8.4.1 Unified Soil Classification System 
Unified Soil Classification System (USCS) utvecklades först av A. Casagrande 1948 och har 
med åren modifierats för att det skall vara mer tillämpbart. USCS delar in jordarna i 
friktionsjordar, finkorniga kohesiva jordar och organiska jordar eftersom dessa tre typer är de 
viktigaste ur ett ingenjörsmässigt perspektiv. Klassificeringen görs på det material som 
passerar en 75mm-sikt. Materialet som är större än 75mm noteras på ”drill logs” borrplanen 
och material större än 300mm benämns block medan 75-300mm benämns sten (cobbles). 
Material med 50% eller mer som är större än 0,074mm betecknas som grovkorniga jordar 
medan material med minst 50% passerande 0,074mm-sikten räknas som finkorniga jordar (silt 
och ler). Ytterligare en klassificering delar in de finkorniga jordarna baserat på deras flytgräns 
och plasticitetsindex. Organiska jordar och torv kan oftast klassificeras okulärt.  
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Grusiga jordar (i Bilaga 2) har mer än 50% av den grova fraktionen större än 4,76mm medan 
sandjordar (S) har mer än 50% av materialet mindre än 4,76mm men större än 0,074mm. 
Både grus och sand delas in i fyra undergrupper (GW och SW, GP och SP, GM och SM, GC 
och SC) beroende på kornfördelningskurvan och finandel i jorden. Beteckningen P i 
undergrupperna står för dåligt graderad (poorly graded) och med detta menas att jorden är 
ensgraderad eller språnggraderad. Välgraderade jordar (well graded) får beteckningen W. 
Graderingstalet, Cu, och kurvformskoefficienten Cz ges i den näst sista kolumnen och i den 
sista ges kriterier för okulär bestämning av jordarna. Finkorniga jordar har 50% eller mer 
passerande 0,074mm-sikten. De finkorniga jordarna delas in i undergrupperna silt (M), leror 
(C) beroende på deras flytgränstal och plasticitetsindex. Organiska leror (O) och högorganisk 
jord, exempelvis torv, benämns (Pt). Plasticitetsdiagrammet, Figur 26, ger att finkorniga 
jordar är siltiga (M) om dess flytgräns, eng. liquid limit (x-axeln i Figur 26), och 
plasticitetsindex, eng. plasticity index (y-axeln i diagrammet), ligger under linjen ”A-line” 
och räknas som en lera om flytgränsen (LL, av engelskans ”liquid limit”) och plasticitetsindex 
(PI, av engelskans ”plasticity indices”) ligger ovan ”A-line” i Figur 26. De organiska lerorna 
(OL och OH) är undantag och plottas under ”A-line”. Ytterligare uppdelning i undergrupper 
av silt, lera och organiska jordar baseras på flytgränsen och om de har förhållandevis låg (L) 
eller hög (H) flytgräns. Ändringar i kompressibilitet, hydraulisk konduktivitet, jordhållfasthet 
(soil toughness) och torrhållfasthet (dry strength) är funktioner av flytgränsen och 
plasticitetsindex vilket redovisas i den högra delen av Figur 26.

Figur 26. Användandet av Atterbergs plasticitetsgränser (Andersland och Ladanyi, 1994). 

I USCS ges dubbla symboler för jordar där 5-12% passerar 0,074mm-sikten. Huruvida den 
grova fraktionen är välgraderad eller dåligt graderad ges av den andra bokstaven. 
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Klassifikationen GW-GC beskriver ett välgraderat grus med lerig finandel. En dåligt graderad 
sand med 5-12% siltig finandel klassificeras som SP-SM. USCS beteckningarna beskriver 
inte helt och fullt en jord eller ett jordprov, utan ytterligare beskrivningar av jorden i form av 
ord kan också förekomma. För en grovkornig jord beskrivs framförallt lagring, fukthalt, 
dräneringsegenskaper, cementering och överkonsolideringsgrad. Klassificeringen kan förutom 
namn på jorden bland annat ge ungefärliga mängder sand och grus, största stenstorlek, 
kornform (angularity) och hårdhet. För en finkornig jord används beskrivande termer som 
plasticitetsgrad, mängd och max kornstorlek på den grova fraktionen, färg i fuktigt tillstånd 
och lokalt (svartmocka) eller geologiskt namn (sulfidinnehållande lera). För ostörda jordar 
kan struktur, lagring, konsistens i ostört och omrört tillstånd samt fukt och 
dräneringsegenskaper vara beskrivande tillägg till klassificeringen. 

8.4.2 Tjälfarlighetsklassificering
USACE systemet använder tre olika kriterier för att bestämma tjälfarligheten:  

1. Procentandelen av partiklar i jorden mindre än 0,02mm 
2. Jordtyp enligt ”Unified Soil Classification System” 
3. Ett frystest utfört i laboratorium 

Tjälfarlighetsklasser grundade på detta system innehåller sex (6) olika grader av allvarlighet. 
Den engelska översättningen presenteras inom parentes.  

Försumbar (Negligible) 
Väldigt låg (Very low) 
Låg   (Low) 
Medium (Medium) 
Hög   (High) 
Väldigt hög  (Very high) 

Jordtyperna i tjälfarlighetsklassificeringssystemet USACE presenteras i  Tabell 10. I 
kolumnen längst till vänster redovisas tjälfarligheten ”Frost susceptibility”, med den minst 
farligaste högst upp och den mest tjälfarliga klassen längst ned. I den andra kolumnen från 
vänster redovisas tjälgruppen ”Frost group”. I den mittersta kolumnen redovisas exempel på 
jordtyp som hör till respektive tjälfarlighetsgrupp. I den fjärde kolumnen från vänster 
”Amount finer than 0,02mm” redovisas lerhalten i viktprocent (wt%) och i kolumnen längst 
till höger redovisas typiska jordtyper klassificerade enligt USCS, för närmre beskrivning av 
USCS se kapitel 8.4.1. 
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Tabell 10. .S Army Corps of Engineers (USACE) tjälklassificeringssystem (Andersland och Ladanyi, 
1994). 

Den grafiska presentationen över det amerikanska systemet redovisas i Figur 27. 
Tjälfarlighetsklassen tillsammans med en medelgräns för klassens tjällyftning redovisas på y-
axeln. På x-axeln finns viktprocent av finmaterial mindre än 0,02mm.  
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Figur 27. Tjälfarlighetsklasser enligt USACE-systemet (Andersland och Ladanyi, 1994). 

Den enklaste bedömningen baseras på kriterium 1, klassificeringen av jordar med försumbar 
tjälfarlighet. Exempel är grusjordar med mindre än 1,5% av material finare än 0,02mm och 
sandjordar med mindre än 3% finmaterial mindre än 0,02. Alla jordar som inte klarar denna 
första kontrollnivå måste genomgå en jordklassificering enligt Unified Soil Classification 
System. Grus med 1,5-3,0% material finare än 0,02mm och sandjordar med 3-10% material 
finare än 0,02mm måste även frystestas i laboratorium enligt kriterium 3. Tjälfarligheten 
enligt Figur 27 är väldigt varierande även inom samma jordart och därför rekommenderar 
USACE att ett frystest utförs när mer detaljerad information om tjälfarligheten behövs. Figur 
28 visar en schematisk bild av frysutrustningen. Frysutrustningen fryser provet uppifrån och 
ned med en kall platta under vald överlast och en varm platta i botten av provet. Utrustningen 
har en vattenkälla som möjliggör vattentransport underifrån och en utformning av de ringar 
som håller provet på plats för att minska friktionen mellan prov och ring. Detta skall 
medverka till att provet kan hävas utan hinder.  
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Figur 28. Schematisk bild över den laboratorieutrustning som används vid frystest enligt USACE 
(Andersland och Ladanyi, 1994). 

Frystestet innebär schematiskt beskrivet att ett 152mm högt prov fryses med en hastighet av 
6,3mm/dag med fri tillgång till vatten 3,3°C  på den varma sidan. Testet använder sig av två 
frysning-tinings cykler för att utreda om materialets beteende vid tjälning ändras vid cyklisk 
frysning och tining. Fyra prov testas för varje material. Hävningshastigheten (mm/dag) i slutet 
av de första 8h av varje tvådagars frysning-tiningscykel används som ett mått på jordens 
tjälmottaglighet. Efter den andra tiningen, tjällossningen, utförs ett CBR-test (California 
Bearing Ratio-test), som ett mått på jordens bärighetsminskning vid tjällossning (Andersland 
och Ladanyi, 1994).

CBR-testet utvecklades av det kaliforniska vägverket och är ett penetrationstest för 
utvärdering av den mekaniska hållfastheten för jordar. Testet mäter trycket som behövs för att 
penetrera ytan på ett jordprov med en stämpel av standardiserad area. Det uppmätta trycket 
jämförs sedan med trycket som krävs för att skapa samma ytpenetration hos ett standardiserat 
krossat stenmaterial. Ett högt CBR-värde (maximalt 100) medför att det testade materialet har 
en hög hållfasthet, hård yta, ett lågt värde har en låg hållfasthet, mjuk yta. Till exempel har 
fuktig lera ett CBR-värde på cirka 4-5 medan sand har ett CBR-värde på 10. 
Referensmaterialet är ”Crushed California Limestone” det vill säga krossad kalifornisk 
kalksten vilken mycket logiskt har ett CBR på 100. CBR-testet återfinns i standarden ASTM 
D1883-07 (http://www.astm.org/Standards/D1883.htm Läst 081023). 

100
Sp

pCBR     (ekv. 8.1) 

%CBRCBR     (ekv. 8.2) 

p = den uppmätta spänningen för en viss ytpenetration hos den testade jorden [N/mm2]
pS = den spänning som krävs för att åstadkomma samma ytpenetration hos referensmaterialet 
”Crushed California Limestone”  som för den testade jorden [N/mm2]

Tjällyftningshastigheten och CBR-måttet framtagna genom frystestet används för att 
bestämma jordens tjälfarlighet. ”Thaw CBR”-måttet i Tabell 11 är procentandelen ”CBR vid 
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tining” av ”den ursprungliga ej nedfrusna jordens CBR”. Det vill säga att en hög ”Thaw 
CBR” svarar mot att en stor del av det ursprungliga CBR-värdet bibehålls vid tining. Påverkas 
jordens CBR-mått under tining endast lite (CBR vid tining~ CBR) är jorden endast lite 
tjälfarlig i detta avseende. Tabell 11 visar hur tjällyftningshastigheten och CBR-måttet 
används för att definiera en jords tjälfarlighet samt visar på materialexempel för varje 
tjälfarlighetsklass (Andersland och Ladanyi, 1994). 

Tabell 11. Tjälfarlighetskriterier efter Andersland och Ladanyi 1994. 
Tjälfarlighetsklassificering Lyftningshastighet

[mm/dag]
Tö CBR (Thaw 
CBR) [% av 
CBR]

Exempel på 
material 

Obetydlig (Negligiable) <1 >20 Ren sand, sandigt 
grus

Väldig låg (Very Low) 1-2  20-15 Siltigt grus med 
låg finandel 

Låg (Low) 2-4 15-10 Lerig sand 
Medium (Medium) 4-8 10-5 Lerigt grus 
Hög (High) 8-16 10-5 Sandig kera 
Väldigt hög (Very high) >16 <2 Siltjordar 

8.5 Klassificeras jorden lika? 
Med de olika ländernas tjälklassificeringssystem färskt i minnet kan en väldigt essentiell fråga 
ställas. Klassificerar de olika ländernas system samma jord lika? Kornfördelningskurvor för 
tre typjordar, sandig siltig lermorän, grusig sand och mycket blockig stenmorän presenteras i 
Figur 29. Enbart den sandiga siltiga moränen och den grusiga sanden i Figur 29 ingick i 
klassificeringsjämförelsen då den mycket blockiga stenmoränen inte är särskilt tjälmottaglig.  

Figur 29. Kornfördelningskurvor (Axelsson, 1998). 
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8.5.1 Klassificering Sverige 
Det svenska systemet ger med indata från kornfördelningskurvan i Figur 29 att den sandiga 
siltiga moränen har ett förhållande mellan fraktionsstorlekarna 0,063/0,63>40% (60%) och 
0,002/0,063<40% (26%). Den sandiga siltiga moränen hamnar i materialtypklass 5 och är 
därigenom klassificerad som mycket tjälfarlig.  

Den grusiga sanden har 0,063/0,63<15% (6%) och 0,002/0,063 är ej definierbart då jorden 
inte har någon 0,002mm-fraktion. Det sandiga gruset hamnar därav i materialtyp 2 och blir 
klassificerad som en icke tjälfarlig jord.  

8.5.2 Klassificering Norge 
Det norska klassificeringssystemet ger med ca40% <0,02mm och >50% <0,2mm att den 
sandiga siltiga moränen är måttligt tjälfarlig. Den grusiga sanden med 0% <0,02mm och 
<50% <0,2mm ger att jorden inte är tjälfarlig. 

8.5.3 Klassificering Finland 
Enligt det finländska systemet är den sandiga siltiga moränen tjälfarlig då dess 
kornfördelningskurva till större delen ligger inom område 1. I den övre delen av 
kornfördelningskurvan passerar den område 2 och slutar ovan område 3. Den grusiga sanden 
är inte tjälfarlig enligt det finska systemet då dess kornfördelningskurva ligger utanför område 
1 i Figur 24. 

8.5.4 Klassificering USA 
Enligt det amerikanska systemet (grafisk utläsning ur Figur 27 och kontrollerat med Tabell 
10) hamnar den sandiga siltiga moränen, med en viktprocenthalt av material finare än 0,02mm 
på 37%, i intervallet ”medium till hög” tjälfarlighet. Med mer indata, till exempel ett frystest 
hade en noggrannare bestämning kunnat genomföras. Den grusiga sanden, med 0% mindre än 
0,02mm, hamnar i Figur 27 i intervallet ”negligible-very low-medium”. Eftersom sanden inte 
har någon mätbar del mindre än 0,02mm ligger den mest troligt i den nedre delen av 
intervallet, det vill säga obetydlig till låg.  

Tabell 12. Sammanställning jämförelse tjälklassificeringssystem. 
Sverige Norge Finland USA

Material Sandig siltig morän Sandig siltig morän Sandig siltig morän Sandig siltig morän

Indata
0,063/0,63>40% 
(60%) ca 40%<0,02mm 

Kornfördelningskurvan 
ligger INOM område 1 
i Figur 22 37%<0,02mm 

0,002/0,063<40% 
(26%) 50%>0,2mm    

Tjälfarlighet Mycket tjälfarlig Måttligt tjälfarlig Tjälfarlig Medium till hög 
Sverige Norge Finland USA

Material Grusig sand Grusig sand Grusig sand Grusig sand 

Indata 0,063/0,63<15% (6%) 0%<0,02mm 

Kornfördelningskurvan 
ligger UTOM område 
1 Figur 22 0%<0,02mm 

0,002/0,063=0% <50%<0,2mm 

Tjälfarlighet Icke tjälfarlig Ej tjälfarlig Ej tjälfarlig 
Obetydlig till 
medium

8.5.5 Sammanfattningsvis 
Samma klassificering, icke tjälfarlig, erhölls för den grusiga sanden i alla länders system 
vilket redovisas i Tabell 12. Det ska dock noteras att för det amerikanska systemet var 



55

klassificeringen ett intervall. Med mer indata hade jorden kunnat tjälfarlighetsklassificeras 
mer exakt.  

För den sandiga siltiga moränen var de olika systemen olika. Det svenska systemet 
klassificerar jorden i den högsta tjälfarlighetsklassen, det finska systemet säger tjälfarlig, det 
norska måttligt tjälfarlig och det amerikanska ”medium till hög”. Alla ländernas system pekar 
på att jorden är tjälfarlig, dock varierar graden av tjälfarlighet. Graden av tjälfarlighet kan 
inverka på dimensioneringsförfarandet vid ett vägbygge. Underskattas tjälfarligheten kan 
vägen dimensioneras för felaktiga förhållanden och därav kräva kostsamt underhåll då 
tjälskador uppstår. Tjälfarlighetsklassen spelar därmed stor roll för vägens livscykelkostnad.  

8.6 Segregation Potential 
Ett alternativt sätt att bestämma jordmaterials tjälkänslighet är att utvärdera materialets 
segregationspotential (segregation potential) SP (Andersland och Ladanyi, 1994). Segregation 
potential och teorierna bakom beskrivs närmre i kapitel 6.2.1. 

8.7 Jämförelse klassificeringssystem  
Förutom de tydliga skillnaderna som att Sverige har fyra tjälfarlighetsklasser, det amerikanska 
systemet med frystestet sex, Norge fyra och Finland enbart två tjälfarlighetsklasser finns det 
ett par väsentliga skillnader i klassificeringssystemen. Det svenska systemet använder 
kornstorleksfördelningen för att definiera materialtyp. Materialtypen och i förlängningen 
kornstorleksfördelningen styr sedan tjälfarlighetsklass. I det svenska systemet kontrolleras 
den del som är mycket grov jord (passerat 63mm sikt/passerat 2000mm sikt) samt finjord 
(passerat 0,063mm sikt/passerat 63mm sikt). Även halten av ler (andel <0,002mm/passerat 
0,063mm sikt) kontrolleras.  

I Finland är kornfördelningen helt styrande, likt svenska Vägverkets system, och det finns 
endast två tjälfarlighetsklasser, icke tjälmottaglig eller tjälmottaglig.  

I Norge är kornfördelningen till stor del styrande vid tjälfarlighetsklassificeringen. De fyra 
tjälfarlighetsklasserna i Tabell 8 ”none-little-moderate-high” bygger på materialens 
bärighetsnedsättning vid tjällossning till skillnad mot Vägverkets system som bygger på 
tjällyft. För korniga material används ett CBR-test för att tjälklassificera jordar och förutom i 
Norge så nyttjas detta  bara i det amerikanska tjälklassificeringssystemet.   

I det amerikanska systemet undersöks först jordandelen mindre än 0,02mm, det vill säga det 
Vägverket i Sverige benämner mellansilt. Beroende på om jorden klarar kravet på halt av 
mellansilt placeras jorden i ”Försumbar” tjällyftningsklass eller fortsätter utredas genom en 
jordklassificering som kan ge en fingervisning om tjälfarlighetsklass med hjälp av Figur 27. 
Är jorden en grusjord eller sand och dess halt av mellansilt överstiger kravet för försumbar 
tjälfarlighetsklass utförs även ett frystest. Då en och samma jordart kan innefatta flera 
tjälfarlighetsklasser enligt Figur 27 rekommenderas, om en mer detaljerad klassificering skall 
ske, att jorden frystestas i laboratorium. Frystestet testar både hur jorden påverkas vid 
frysning-tining och jordens tjällossningsegenskaper genom ett CBR-test. I Sverige används 
ytterst sällan frystest i praktiska situationer. Frystest i Sverige används nästan uteslutande i 
forskningssammanhang. Inte heller i Finland som helt baserar tjälklassen på kornfördelningen 
används frystest för att tjälfarlighetsklassificera jordar. Enligt det amerikanska systemet 
används värden från både tjällyft och tjällossning för att klassificera jorden.  
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Det i USA använda klassificeringssystemet verkar ge en mer individuell klassificering än det 
mer generella svenska systemet. Det amerikanska systemet verkar vara mindre stelt än det 
svenska då fler aspekter än kornstorleksfördelningen bestämmer materialens 
tjälfarlighetsklass. Till skillnad från det svenska systemet verkar det amerikanska systemet 
vila på fler mätbara vetenskapliga testparametrar. Det skulle kunna sägas att det  
svenska systemets tänk hänger kvar sedan Beskows tid.  

Ett klassificeringssystem skall vara lätt att använda och där är det svenska systemet bättre då 
det är rakare än det amerikanska. Det norska systemet är även det lätt att använda och enklast 
är det finländska systemet. Användarvänligheten får dock inte ge avkall på kvalitén på 
tjälfarlighetsklassificeringen och där kan de allra enklaste systemen ifrågasättas. Trots detta 
anser författaren ändå att det mest kompletta systemet är det amerikanska då det tar hänsyn till 
fler väsentliga aspekter än de övriga. 

Kornstorleksbaserade klassificeringssystem är inte helt pålitliga vid klassificeringen av de ej 
tjälfarliga jordarna. Det vill säga att ej tjälfarliga jordar klassificeras som tjälfarliga och 
används därför inte vid byggande (Berg och Wright, 1984).

Den nuvarande svenska klassificeringen indelar jordar i tjälfarlighetsklass 1-4. Klasserna går 
från klass 1 ”Icke tjällyftande jordar” till klass 4 ”Mycket tjällyftande jordar”. Med ledning av 
namnen på klasserna kan det antas att det är jordarnas tjällyftande egenskaper som styr dess 
klassificering. Ett äldre klassificeringssystem som vägverket anno 1963 använde hade mera 
sin grund i jordens uppmjukning under tjällossningstiden och tog mindre hänsyn till 
tjällyftningen (Knutsson, 1981). 



57

9 Tjälnedträngning vägar 
Då en vägkonstruktion under vintermånaderna utsätts för frysning påverkas dess mekaniska 
egenskaper. Styvheten i de obundna lagren ökar generellt eftersom att is håller samman 
partiklarna i bärlager och förstärkningslager. I terrassen bildas islinser som också ökar 
styvheten hos konstruktionen. I de bundna lagren påverkar en låg temperatur bindemedlet och 
får till följd en ökad styvhet. Ur ett konstruktionsperspektiv är inte dessa förändringar i 
vägkonstruktionens olika lager något negativt, eftersom vägens bärighet ökar vid negativa 
temperaturer. Ur ett funktionsperspektiv kan däremot nedfrysningen vara negativ då ojämna 
tjällyft och uppsprickningar av vägens ytskikt kan ske (Simonsen, 1999). 

9.1 Hög hållfasthet 
Frusen jord är användbar ur ett ingenjörssynsätt tack vare sin höga kompressionshållfasthet, 
dess ökade bärförmåga och att den ej är mottaglig för vattenläckage. Dessa egenskaper hos 
frusen jord används av ingenjörer vid design av grunder, jorddammar, vägar och 
permafrostbevarande system vid vägar konstruerade på permafrostmark.   

Frusen jords hållfasthet innefattar en kombination av friktionsmotstånd (interaktion mellan 
jordpartiklar), en dilatanskomponent samt ismatrisens och jordskelettets interaktion. 
Spänning-töjningsdiagram för två frusna jordar redovisas i Figur 30. 

Figur 30. Spännings-töjningskurvor för kompressionstest av två frusna jordar (Andersland och Ladanyi, 
1994). 
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Figur 30 visar beteendet vid ett kompressionshållfasthetstest för en frusen kvartssand, i 
figuren benämnd ”Ottawa sand”, och en frusen lerjord i figuren benämnd ”Sault Ste Marie 
clay”. Testet utfördes då jordarnas temperatur var -12°C. Leran med dess mindre partiklar och 
större yta, innehåller mer ofruset vatten än sanden vid -12°C. Leran visar ett mer plastiskt 
beteende än den mer spröda sandjorden som vid den aktuella temperaturen i princip inte 
innehåller något ofruset vatten. Den frusna sanden uppvisar en hållfasthet som är nästan två 
gånger högre än leran. Utan omgärdande tryck har sanden ingen hållfasthet, med omgärdande 
tryck, 0,62 MN/m2, uppvisar den i ofruset tillstånd en deviatorspänning på 1,24MN/m2. Den 
frusna sanden har enligt figuren en toppspänning på ca 10,5MN/m2 vid 0,62 MN/m2. Den 
frusna sanden har alltså en hållfasthet som är cirka 8,5 gånger högre än den ej frusna sanden. 
Leran uppvisar ett liknande beteende men har dock inte lika stor skillnad mellan fruset och 
ofruset tillstånd på grund av mängden ofruset vatten (wu). I leran finns mer ofruset vatten vid 
fruset tillstånd än för sandjorden. (Andersland och Ladanyi, 1994). Den frusna jordens 
hållfasthetsökning ger en klart ökad bärförmåga som kan nyttjas av tunga transporter vilket 
redan uppmärksammats av exempelvis skogsindustrin.  

9.2 Låg hydraulisk konduktivitet 
Ofrusen ren sand och grusblandningar har en hydraulisk konduktivitet på cirka 0,01m/s. 
Samma jordar vattenmättade och i fruset tillstånd har en mycket lägre hydraulisk 
konduktivitet. Detta fenomen hos frusen jord kan användas vid stora urgrävningar då jorden 
har mycket högre hållfasthet än i ofruset tillstånd och i miljögeotekniska sammanhang där 
rening av markvattnet är nödvändigt. En frusen jordvägg kan ge en tillfällig ogenomsläpplig 
barriär runt det förorenade området. Vattennivån kan sedan tillfälligt höjas till markytan i 
poolen bildad av de frysta väggarna. Där kan sedan reningen av vattnet ske utan att det 
förorenade vattnet sprids till omkringliggande områden. I dåligt dränerade områden där 
urgrävningar under grundvattennivån måste ske kan det vara fördelaktigt att utföra 
urgrävningen vintertid. Detta eftersom den frusna jordens ogenomsläpplighet kan göra 
pumpning av vatten bort från platsen onödigt (Andersland och Ladanyi, 1994).
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10 Tjällyftning vägar 
En vägkonstruktion kan utsättas för både homogen och ojämn tjällyftning varav den senare är 
allvarligast ur ett vägtekniskt synsätt. Andra fenomen som vägkonstruktionen kan utsättas för 
till följd av tjällyftning är tjälsprickor och krackelering av ytskiktet (Simonsen, 1993). Figur 
31 presenterar två typiska tjälsprickor i en belagd väg. För att en väg skall utsättas för 
tjälpåverkan måste de tre följande villkoren uppfyllas:

Det måste finnas tjälfarlig jord i konstruktionen. 
Temperaturen i marken måste vara sådan att frysning kan ske. 
Det måste finnas kapillärt vatten eller grundvatten tillgängligt i sådan mängd att 
islinsbildning i den frysande jorden kan ske. 

Figur 31. Längsgående tjälspricka i vägkant (t.v.) och en längsgående tjälspricka (t.h.) (Gandahl, 1987). 

För att minska eller förhindra effekterna av tjällyftning (frost action) måste någon av de 
ovanstående faktorerna reduceras eller elimineras. Det finns flera olika metoder som används 
för att minska eller helt reducera effekterna av tjälproblem. Partier med tjälfarligt material kan 
tas bort och ersättas med mindre tjälfarligt material. Denna metod används främst där 
tjäldjupet är litet, eftersom att den snabbt blir kostsam vid större tjäldjup. Tillräcklig dränering 
av vägkroppen gör att vattentillgången inte är lika stor. Detta innebär att islinser inte kan 
bildas lika lätt och åtgärden kommer därför att minska tjälproblemen. En tredje metod för att 
minska tjällyftningsproblemet är att använda isolering i vägkroppen för att minska 
värmetransporten från terrassmaterialet. Isoleringslagret hindrar värmetransport från 
underliggande jordlager och skapar en fördelaktig temperaturskillnad mellan ovansidan och 
undersidan av isoleringen. En väl utförd isolering gör att underliggande tjälfarlig jord kommer 
ha en temperatur ovan fryspunkten och därmed inte utsättas för vare sig tjällyftning eller 
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bärighetsminskning vid tjällossning. Detta på grund av att isoleringen minskar den frusna 
mängden jord, och med detta även mängden vatten som vandrar uppåt i konstruktionen för att 
anrika isen. Isoleringen minskar med andra ord portrycket vid tjällossningen och med det får 
jorden en mindre påverkan vid tjällossningen (Andersland och Ladanyi, 1994). 
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11 Tjällossning vägar 
Till skillnad från vinterns bärighetsökning kan vägkonstruktionen under våren vattenmättas av 
smältande is och därmed få en klart reducerad bärighet. Under tjällossningen då det är ett högt 
portryck i vägkonstruktionen kan sättningar utvecklas om konstruktionen utsätts för tung 
trafik. Är vägkonstruktionen i fråga en mindre väg utan bunden ytbeläggning kan vägen 
utsättas för en uppmjukning till följd av vattenkvothöjningen vid tjällossning, se kapitel 7.2.3 
Atterberg gränser. Tjällossningen kommer oftast att ske uppifrån och ned i vägprofilen men 
kan vid vägrenen begränsas av den upplogade snövallen som verkar isolerande. Är 
temperaturen pendlande kring 0°C (till exempel vid situationer där nätter med minusgrader 
följs av dagar med plusgarder) en längre tid kan värmen från den ej frysta underliggande 
jorden göra att marken tinar nedifrån och upp. Tillsammans med de underliggande frysta 
jordlagren kan den isolerande snövallen förlänga tjällossningsperioden genom att förhindra att 
överskottsvattnet i vägkroppen dräneras. Har marken under snövallen frusit kommer 
snövallen isolera så tjälen lämnar marken långsammare än om marken varit exponerad för 
värme utan isolerande lager. 

Infiltration av smält- och/eller regnvatten genom sprickor i beläggningen eller genom ett ej 
belagt ytlager kan komma att ytterligare förlänga den period som vägkonstruktionens bärighet 
är nedsatt under tjällossningsperioden. Under vintersäsongen kan mellanliggande frysnings-
tiningscykler också påverka konstruktionen och dess respons vid tjälning respektive 
tjällossning (Simonsen, 1999).  

Tjällossningsproblemen och dess konsekvenser blir allt mer allvarliga, framförallt på grund av 
de mildare vintrarna. Mildare vintrar och de tendenser på mer nederbörd som registrerats 
sedan mitten av 1980-talet innebär att mer vatten tillförs (SMHI, 090306). De milda vintrarna 
med starkt varierande temperaturer kan leda till att flera tjällossningsperioder sker under 
samma vinter, i ett värsta fall-scenario kan tjällossningsperioden i de norra delarna av Sverige 
pågå under stora delar av senvintern. De konsekvenser som tjällossningen skapar för vägnätet 
är förutom sönderkörda vägar även samhällsekonomiska förluster bland annat i form av 
uteblivna leveranser. I detta kapitel behandlas kort de vanligaste konsekvenserna vid 
tjällossning för ej belagda, mindre trafikerade vägar.  

11.1  Konsekvenser 
Tjällossningen kan få olika konsekvenser beroende på om vägen är ytbelagd eller ej. För ej 
belagda vägar är tjällossningsskador sådana att de ofta direkt påverkar vägens farbarhet och 
funktion medan en belagd väg inte påverkas lika synbart. 

11.1.1 Ytuppmjukning 
Ytuppmjukning beror av att vägens ytlager är tjäl- och vattenkänsligt. Detta visar sig i 
minskad hållfasthet då ytlagret tinar upp och vattenmättas samtidigt som underliggande lager 
fortfarande är frusna och förhindrar dränering nedåt. En ytuppmjukad väg kan ses i Figur 32. 
Islagren liggande djupare ned i vägprofilen tinar efter en tid av plusgrader och mer vatten 
tillförs på så sätt. Har ytlagret möjlighet att torka upp kan viss ythållfasthet återfås. 
Ytuppmjukningens förlopp beror av höstvädret vid tjälning, ytmaterialets karaktär samt hur 
snabbt temperaturökningen sker under våren. Urtjälningshastigheten är starkt kopplad till 
temperaturökningen (Gandahl, 1987).     
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Figur 32. Ytuppmjukad grusväg (Gandahl, 1987). 

11.1.2 Djupuppmjukning 
Likt ytuppmjukning är det för djupuppmjukning vägmaterialens tjäl- och vattenkänslighet 
som skapar problem. Den stora skillnaden mellan ytuppmjukning och djupuppmjukning är 
som namnet antyder att uppmjukningen sker längre ned i konstruktionen. Vattnet som frigörs 
vid upptining av djupare liggande jordlager har begränsad eller ingen möjlighet att dränera 
eftersom underliggande lager fortfarande är frusna. Vid tung trafik kan djupuppmjukningen 
leda till djupa längsgående spårbildningar, se Figur 33. Hur stor påverkan djupuppmjukning 
har på vägens hållfasthet beror helt på vilka material vägen konstruerats av, och varierar 
således i vägens sträckning. Djupuppmjukningens variation i vägens längdled kan också 
härröra från att en omrörning av material tidigare skett. Omrörningen sker på grund av tung 
trafik under tjällossningsperioden och medför att tjälfarligt material trängt upp från 
undergrunden.

Figur 33. Djupuppmjukad grusväg (Gandahl, 1987). 



63

Grunden till djupuppmjukningsskador läggs under tjälningsperioden av de aktuella jordlagren. 
Vid långsam tjälning har större vattenmängder sugits upp från underliggande lager till högre 
liggande lager. Vid snabb tjälning finns vattenansamlingar i form av islinser långt ned i 
vägprofilen. Andra faktorer som påverkar uppmjukningen är vårvädret. Vid torrt väder kan 
ytliga jordlager torka upp och bilda isolerande lager, vilka hindrar en snabb urtjälning av 
underliggande lager.  Detta eftersom att de torra lagren har sämre värmeledningsförmåga då 
de innehåller mindre vatten. Det torra lagret kommer också att fungera som en kapillärbarriär 
som motverkar avdunstningen av vatten i vägkroppen. Vid fuktigt och nederbördsrikt väder 
kan upptiningsförloppet gå snabbt och tjällossningsperioden bli relativt kort men besvärlig 
(Gandahl, 1987). Det fuktiga och nederbördsrika vädret som påverkar tjällossningen är precis 
det väder som förväntas bli allt vanligare i framtiden (SMHI, 090306).  

11.1.3 Tjälskott 
Tjälskott i en ej belagd väg uppträder som uppskjutande-upplyftande flytjordmassor främst i 
sprickor i vägbanan. Problem relaterade till tjälskott uppkommer sent under 
tjällossningsperioden och i de nordligaste delarna av Sverige uppträda även under sommaren. 
Tjälskotten grundläggs i den senare delen av tjälningsperioden i de finkorniga tjälkänsliga 
jordarna. Tjälskottets botten, djupet ned till den icke upptinade tjälen, kan ligga relativt djupt 
ned. Vid hög trafikering kan tjälskott uppträda redan före upptorkningen av de ytliga lagren i 
samband med den djupare spårbildningen som kan följa djupuppmjukning. Flytjordsmaterial 
kan ses i Figur 33 där det pressats upp i hjulspåren (Gandahl, 1987).

11.1.4 Tjälfall 
Lutande eller horisontala försvagningar, sprickor, i vägen som uppkommit under tjälningen av 
vägkonstruktionen kan ge upphov till plötsliga rörelser hos delar av vägen, så kallade tjälfall. 
Tjälfall kan inträffa vid tjällossningen då det bildats kant- eller släntsprickor under vintern 
vilka går in snett under vägkroppen, orienteringen på kant- och släntsprickor redovisas i Figur 
34a och c. När sedan vägen förlorar sin höga hållfasthet då den tinar ”faller” vägen ihop på 
grund av de vid tjällyftning utbildade sprickorna (Gandahl, 1987). 
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Figur 34. Längsgående tjälsprickor och spårbildningar hos vägar med olika bredd (Gandahl, 1987). 

11.1.5 Släntflytningar 
Vid tjällossningen kan jordmaterial i slänter komma i flyttillstånd då jordens vattenkvot ökar. 
Bakomliggande orsaker är att vatten anrikats mot släntytan under tjälningsperioden i form av 
islinser. Tung trafik såsom skogsbilstrafik kan öka jordflytningen i slänten genom att den 
skapar vibrationer och utpressning av vägslänten. Den tunga trafiken skapar vibrationer som 
pressar ut vattnet ur jorden vilket skapar högre portryck, vilket ger lägre hållfasthet. 
Tjälsprickor längs vägkanten och vägslänten kan skapa släntflytningar om sprickorna medfört 
minskat släntstöd. Släntflytningar i ytterslänter kan medföra att diken fylls upp av flytjord. 
Detta innebär att vid nästa tjällossning kommer dräneringen av smältvatten vara hämmad 
(Gandahl, 1987). 
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12 Prediktering av tjälskador och bärighetsnedsättning 
I en vägkonstruktion styrs tjällossningsskadornas typ och allvarlighet primärt av 
tjälkänsligheten i överbyggnad och undergrund samt tjälnings- och urtjälningsförloppet. 
Nedträngningen av tjälen på hösten samt upptiningen och dräneringen av överskottsvattnet på 
våren påverkas starkt av hur väderleken ser ut under dessa årstider. Ett snabbt överslag till 
kallt väder på hösten kan åstadkomma en snabb tjälnedträngning och att islinserna sprids mer 
jämt över djupet i vägkonstruktionen. Motsatsen är en mild vinter då temperaturen inte 
sjunker så djupt. Tjälnedträngningen vid en mild vinter är långsam och islinser bildas högre 
upp i vägkonstruktionen eftersom att vatten har tid att vandra högre upp i vägprofilen. 
Mildare, mer nederbördsrika vintrar tenderar att bli allt vanligare på grund av den pågående 
klimatändringen. 

12.1 Väderdata genom VViS 
Vårväderleken med dess nederbördstyp (snö, regn) och mängd, lufttemperaturen, 
luftfuktigheten samt vindförhållanden påverkar tjällossningen. Skador till följd av 
tjällossningen beror av hur utsatt vägen är för trafik. Trots att orsakerna bakom 
tjällossningsskador i princip är helt kända finns det inte någon säker prognosmetod för att 
förutse bärighetsnedsättningen under tjällossningsperioden. I Norge (1987) har en 
tjälgränsmätare använts. Tjäldjup och urtjälningsdjup skulle kunna användas för att bestämma 
när i tiden tjällossningsproblematiken infaller. I Sverige föreslogs 1961 att ett antal 
tjälmätningsstationer skulle uppföras för att skapa ett rikstäckande nät, 1987 fanns fortfarande 
inte ett sådant nät (Gandahl, 1987).

Idag finns det däremot VViS-stationer, Vägväderinformationssystem (på engelska 
RoadWeatherInformationSystem, RWiS). Vägverket har cirka 760 VViS-stationer (varav 
210st är utrustade med kamera) det vill säga dubbelt så många mätplatser som SMHI och 
anses ha ett av världens mest avancerade insamlingsnät för vägväder. Spridningen av VViS-
stationerna över Sverige redovisas i den lågupplösta Figur 35. Nätet av VViS-stationerna är 
relativt tätt i södra Sverige samt efter kusten och inlandet i norra norrland. I mellersta Sverige, 
kust som inland, är tätheten av VViS-stationerna mindre vilket redovisas i Figur 35.  
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Figur 35. VViS-stationer i Sverige (L. Axelsson, 090309 rwis.net). 

Positivt med VViS (http://mobil.teknik360.idg.se/article.asp?ID=1.213230 läst 090309): 

Stor samhällsekonomisk vinst i och med åtgärder kan sättas in innan olyckor hunnit 
hända.
Stabilt system. Tillgängligheten har varit 99% under de 12 senaste åren. 
Entreprenörernas rapporter om väglag kan enkelt kvalitetskontrolleras. Bättre koll på 
entreprenörerna.
Möjlighet att vara proaktiv så att entreprenörerna kan förvarnas i god tid innan en 
kallfront kommer.
Automatisk utmatning av data till variabla hastighetsskyltar ökar trafiksäkerheten. 
Bilförare har visat sig acceptera variabla hastigheter i större grad än statiska 
hastighetsskyltar. 
SMHI får mängder av indata för prognoser.



67

Den data som insamlas av VViS-stationerna kan även användas av till exempel flygplatser för 
att prognostisera halka eller i miljösyften för att mäta luftkvalitet (www.rwis.net, läst 
090309).

VViS-stationens utseende och utrustning kan variera. Två typer med dess olika mätare kan ses 
i Figur 36. Till vänster i Figur 36 finns en VViS-station med mätare för vindhastighet, 
vindriktning, nederbörd, luftfuktighet och temperatur, frystemperaturen och vägytans 
temperatur. Med frystemperatur menas den temperatur då vattnet fryser vid rådande 
klimatologiska förhållanden. Till höger i Figur 36 finns en annan typ av VViS-station, den har 
från vänster i bilden ett optiskt öga som mäter nederbörden mätare för vindhastighet och –
riktning, samt en kamera och infraröd strålkastare för att kunna förmedla bilder från den plats 
där VViS-stationen är belägen.

Figur 36. VViS-station, typ 1 (t.v) typ 2 (t.h) (rwis.net, 090309). 

Vissa av VViS-stationerna har tjäldjupsmätare, men inte alls alla. Enbart cirka 25 av 710 har 
tjäldjupsstavar (Vv publ 2008:15 Förstärkningsåtgärder och http://www3.vv.se/tjaldjup/ ). 
Med rätt indata och fler tjäldjupsmätare skulle flertalet nyckelfaktorer för att prediktera 
tjälskador och bärighetsnedsättningar kunna tas fram. Bärighetsmätningar under 
urtjälningsperioden kan ge en viss ledning om hur och när trafikrestriktioner skall appliceras 
(Gandahl, 1987) eftersom vintern tenderar att börja och sluta vid ungefär samma tidpunkt 
oavsett om den är mild eller sträng. 

12.2 Bygga bort tjälproblemen eller använda lastrestriktioner? 
I USA tas hänsyn till frostdjup, tjällyftning och tjällyftningsskador, tjällossningsskador såsom 
deformationer och sättningar när en väg skall byggas i ett område med säsongsberoende 
tjälning. Förutom användandet av kapillärbrytande grövre material har även dräner och 
geotextilier använts för att skydda jorden mot tjäle och öka dess hållfasthet vid tjällossning. 
Att konstruera bort tjälkänslighet är väldigt dyrt och i verkligheten helt orealistiskt eftersom 
vägnätet är så omfattande. Istället för att designa bort tjälproblemet har mer än 20 stater i 
USA använt lastrestriktioner och avstängningar. I Kanada har alla provinser utövat någon 
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form av lastrestriktioner. Lastrestriktionerna sker i form av att vikten per axel minskas. I 
Finland och i Frankrike används fordonets totalvikt vid lastrestriktioner på grund av 
bärighetsnedsättningar vid tjällossningen (Doré et al, 2005). I Sverige kopplas 
lastrestriktionerna till bruttovikt (Potucek och Wilhelmsson, 2006). 

För att bestämma när lastrestriktioner ska implementeras används främst fältmätningar eller 
historisk data. Fältmätningsmetoder som används är fallviktsobservationer och 
tjälmätningsrör. De tunna genomskinliga tjälmätningsrören (ibland benämd Gandahls 
tjälgränsmätare) placeras i vägen, ofta mitt i vägbanan och innehåller en blå vatten-
”methelynelösning”. Den blå lösningen blir transparent då den fryser och indikerar således 
tjäldjupet. Diverse modeller för att förutse när vägens hållfasthet är som svagast har också 
tagits fram. Dessa modeller är enbart baserade på historiska data. En stor nackdel med dessa 
modeller är att de inte använder snabbt tillgänglig data som exempelvis väderdata (Doré et al, 
2005).

12.3 Lastrestriktioner 
Många vägar i kalla klimat har på grund av tjällossningen en betydligt lägre bärförmåga under 
våren än under övriga året. Under tjällossningsperioden kan passage av ett fåtal tunga fordon 
skapa samma skador som tusentals passager under övriga året. Detta stämmer särskilt för de 
obyggda (unengineered) vägarna och eftersom de ofta inte är högprioriterade vid underhåll 
försöker de väghållande myndigheterna skydda vägarna från att förstöras genom att införa 
lastrestiktioner (i engelsk litteratur SLR, spring load restriktions). Lastrestriktioner kan 
innebära att 50-90% av den maximala axellasten tillåts eller så kan vägen stängas av helt 
(referens från USA). Ett exempel på en lastrestriktion redovisas i Figur 37. För att kontrollera 
att lastrestriktionerna efterföljs används permanenta eller flyttbara vägstationer.  

Figur 37. Lastrestriktion på en mindre väg i Nikiski, Alaska (Doré, 2009). 

Vägarna som lastrestriktionerna används på är ofta lågtrafikerade vägar men är trots detta 
viktiga för att de ger tillgång till landsbygd och naturresurser som skog. Lastrestriktionerna 
skapar samhällsekonomiska förluster på grund av att nödvändiga varor och utrustning inte kan 
transporteras på vägarna. För att minimera de samhällsekonomiska förlusterna och inte 
förstöra vägkonstruktionen samlar vägverken in data för att kunna sätta in lastrestriktioner. 
Målet är att införa lastrestriktioner så fort de behövs och enbart behålla dem under tiden vägen 
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har nedsatt bärförmåga för att störa trafiken minimalt (Doré och Zubeck, 2009). Ett alternativt 
synsätt är att används lastrestriktioner för att inte vägen skall köras sönder och 
underhållskostnaderna skall öka.

En sammanställning över hur ett antal stater i USA, Sverige, Finland och Norge inför sina 
lastrestriktioner och när lastrestriktionerna lyfts redovisas i Tabell 13.  

Tabell 13. Implementering av lastrestriktioner för ett antal vägverk (Doré och Zubeck, 2009). 

I Alaska baseras lastrestriktionerna på observationer och termistormätningar enligt Tabell 13. 
En termistor är en resistor vars motstånd varierar med temperaturen, vilket medför att man via 
motståndsmätningar erhåller information om temperaturen i jorden i den punkt där givaren är 
placerad. När tjällossningsdjupet når den bundna asfaltens undersida reduceras den maximala 
axellasten till 85%. Kraftigare reduceringar kan införas baserat på visuella observationer och 
expertutlåtanden. Lastrestriktionerna lyfts då tjällossningsdjupet nått 1,2m. I Minnesota 
används TI, töindex, baserat på lufttemperatur. Lastrestriktionerna hävs efter åtta veckor eller 
två veckor efter att tjällossningen är färdig. I Yukon används likt i Alaska observationer och 
termistormätningar. Ingen överlast tillåts om vägenytan är uppmjukad (surface thawing) eller 
vägytan visar tecken på deformationer. På obyggda vägar rekommenderas 0,75% när 
tjällossningsdjupet är 0,3m. Restriktionerna lyfts vid 1,0m tjällossningsdjup. I den 
Kanadensiska staten Quebec ges maxvärden för axellast vid normal- och 
tjällossningsperioden. Tjällossningsperioden börjar när tjällossningsdjupet är 300mm och 
lastrestriktionerna lyfts fem veckor efter tjällossningsdjupet nått 900mm (Doré och Zubeck, 
2009).

I Sverige införs lastrestriktioner när 1% av vägen (3% gäller för vägar med oljegrus) uppvisar 
spår, sprickor eller uppflytande vatten genom sprickor i vägen. För grusvägar gäller att 5% av 
vägen behöver hyvlas på grund av hjulspår. När lastrestriktionerna lyfts anges inte och 
metoden för att bestämma när lastrestriktionerna införs är visuella observationer och 
utlåtanden från experter (Doré och Zubeck, 2009).
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I Finland reduceras maxvikten till 12ton när tjällossningsdjupet når 150mm. 12ton innebär 36-
60ton beroende på antalet axlar. Restriktionerna lyfts när tjällossningsdjupet nått 0,8-1,0m 
eller då vägytan torkat upp och har återfått god bärförmåga. Beslutsunderlaget kommer från 
tjäldjupsmätningar, visuella observationer och penetrationstest med kofot (en kofot slås mot 
vägytan och penetrationen mäts). I Norge används sedan 1995 inga lastrestriktioner på 
primärvägnätet. På det sekundära vägnätet baseras lastrestriktioner på expertutlåtanden och 
temperatur och restriktionerna lyfts efter 2-3 veckor efter experts utlåtande (Doré och Zubeck, 
2009).

Kommentar: Sverige och Norge verkar ligga i bakkant då beslut om lastrestriktioner enbart 
baseras på visuella observationer. Klarare riktlinjer finns i de övriga länderna och av de 
nordiska länderna har Finland kommit längst. De övriga vägverken använder termistorer och 
observationer samt tjäldjupsrör förutom Minnesota som använder temperaturdata och 
väderleksprognoser.

12.3.1 Exempel på beslutsförfarande vid lastrestriktioner i Finland 
Figur 38 visar ett flödesschema som används av den finländska Vägförvaltningen (eng. 
FINNRA) årligen när de vägar som behöver lastrestriktioner skall bestämmas. Beslutsflödet 
börjar i November med att vägarna klassificeras, baserat på den risk vägen har att behöva 
lastrestriktioner (SLR classification i Figur 38). Klassificeringen baseras på vägens historia 
vad gäller bärighetsminskning vid tjällossningen och den resulterande skadan vid tjällossning. 
Har vägen tidigare behövt lastrestriktioner och med vilken frekvens? Varje höst uppdateras 
och verifieras klassificeringen då årets tjällossning och rehabiliteringsåtgärder kan medräknas. 
Varje höst publicerar sedan den finska Vägförvaltningen översiktskartor på vilka vägar eller 
delar av vägar som mest troligt kommer ha lastrestriktioner kommande vår. I februari varje år 
presenterar Vägförvaltningen en prognos över allvarlighetsgraden av bärighetsminskning vid 
tjällossningen. Prognosen baseras på hur stor procent av vägen som tidigare år haft 
bärighetsreduktioner vid tjällossning, den tid det tar för tjälen att bildas (här menar den finska 
Vägförvaltningen antal dagar att öka frysindex från 2500 till 6000°C h, detta motsvarar cirka 
104-250°C dagar) och avvikelsen från grundvattnets mediannivå vid 2500°C h (Doré och 
Zubeck, 2009).

Figur 38. Flödesschema vid beslut om lastrestriktioner enligt finska Vägförvaltningen (Doré och Zubeck, 
2009). 
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Med hjälp av tjällossningsklassificeringen (SLR classification i Figur 38) och prognosen för 
bärighetsminskningen vid tjällossning skapar Vägförvaltninen en preliminär lista på de 
vägsektioner som kommer att behöva lastrestriktioner och sänder detta till det regionala 
kontoret. Införandet och hävandet av lastrestriktioner utförs sedan av den regionala 
avdelningen vilka använder information och rekommendationer från de entreprenörer som 
står för vägunderhållet. Lokala avvikelser från den preliminära listan kan göras baserat på 
tjällossningsdjupet, trafikkrav och lokalt väder. Lastrestriktionerna införs då 
tjällossningsdjupet är cirka 150mm. Trafikkraven påverkar listan över vägarnas 
lastrestriktioner på sådant sätt att ett vägavsnitt som enbart nyttjas för särskilt nödvändig trafik 
(mattransporter, skoltransporter eller pendlartrafik) kan tas bort från listan. Vägavsnitt kan 
även läggas till listan över lastrestriktioner om tunga skogstransporter eller jordtransporter ska 
använda vägen, och en revidering av färdväg kan då vara nödvändig. Det lokala vädret 
påverkar listan på sådant sätt att om vårvädret är mera soligt och blåsigt än normalt kortas 
listan på vägar, medan den förlängs om vårvädret är kallt och blött. Underhållsentreprenören 
kontrollerar tjällossningsdjupet och ger minst veckovisa rekommendationer till det regionala 
vägkontoret. Under de mest kritiska tjällossningsveckorna kan underhållsentreprenörens
avrapportering ske dagligen. Tjällossningsdjupet beräknas med hjälp av lufttemperaturen eller 
med hjälp av mätstationer. För att bestämma 150mm kriteriet kan en något mer handfast 
metod också användas, vilken innebär att en kofot slås mot vägytan och nedsjunkningen mäts. 
Lastrestriktionen lyfts då tjällossningsdjupet är mellan 0,8-1,0m eller när vägytan har torkat 
upp och återfått god bärighet. Lastrestriktionerna kan även lyftas temporärt om en period med 
minusgrader gjort att vägen återigen frusit och bärförmågan höjts. Dessa temporära lyftningar 
av lastrestriktionerna används särskilt när lastrestriktioner införts vid ett tidigt datum, på 
grund av tidig vårvärme, eller när lastrestriktionen legat under lång tid (Doré och Zubeck, 
2009).

Kommentar: Varför endast ökningen från 2500-6000°C h har betydelse antas vara för att den 
första tiden går åt till nedkylning av marken, tjälfronten rör sig inte nedåt innan nämnda 
intervall och är därför inte intressant. 

12.4 CTI – Central Tire Inflation 
 Ett annat sätt att komma runt den låga bärförmågan vid tjällossningen är att använda så kallad 
CTI (central tire inflation). CTI tillåter maskinoperatören att ändra däcktrycket under tiden 
fordonet rullar. Minskat lufttryck ger större area att sprida lasten på och därför minskar 
trycket från fordonet mot vägen, vilket är fördelaktigt om vägen har en låg bärförmåga, se 
Figur 39. Speciellt i skogsindustrin används CTI när transporter ska ske på lågtrafikerade ej 
belagda vägar. Flera fältförsök har utförts med syfte att undersöka om lastrestriktionsperioden 
vid tjällossningen kan kortas om fordonen använder CTI. Baserat på lyckosamma försök har 
det i British Colombia införts att på vissa vägar kan CTI-fordon undantas från 
lastrestriktionen. Enligt Kestler et al, 2005 pekar vissa studier på att lastrestriktionerna för 
CTI-fordon kan lyftas 2-4 veckor innan lastrestriktionerna lyfts helt. Vissa vägverk använder 
ökade axellaster under vintern för att försöka uppmuntra till en förflyttning av en del av den 
tunga trafiken till den kalla perioden istället för att trafiken skall gå under våren. I Minnesota 
tillåts 10% högre axellaster då frysindex är större än 155°C dagar enligt vädrets 
tredygnsprognos (Doré och Zubeck, 2009). I Sverige har dokumenterats att CTI-tekniken ökar 
framkomligheten på mjuka vägar, minskad bränsleförbrukning och mindre däckslitage. CTI är 
dock inte en teknik som kan ersätta god vägstandard men kan utgöra ett värdefullt 
komplement (Andersson och Westlund, 2008). Notera att totalvikten och axellasten förblir 
oförändrade även om kontakttrycket minskar.   
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Figur 39. Effekterna av ett reducerat däcktryck enligt bla Kestler (Doré och Zubeck, 2009). 

12.5 Direkta och indirekta analysmetoder  
Analyserna av vägverkens insamlade data varierar väldigt mellan vägverken men två metoder 
kan urskiljas, direkta och indirekta metoder. Tjälrör (frost tubes), deflektometermätning 
(oftast fallviktsmätning) och instrument i olika tjälstationer räknas till de direkta metoderna. 
Till de indirekta metoderna räknas användandet av historiska databaser, väderprognoser, olika 
predikteringsmodeller som använder den data som samlats in och expertutlåtanden.  

När de direkta metoderna, tjälrör och fallviktsmätning används bakräknas vägmoduler, E-
moduler uppmätta med fallviktsdeflektometer eller bedömda på annat sätt, som sedan används 
för att utvärdera tiden för lastrestriktionerna. I VViS (eller motsvarande) mäts 
vägkonstruktionens dielektriska värde, elektriska konduktivitet och temperatur som funktion 
av djupet. Indirekta modeller för att förutse den bärighetsnedsatta perioden baseras på tidigare 
fysiska observationer och klimatdata. Tillsammans med väderprognoser kan historisk data 
användas för att bestämma datum då lastrestriktioner skall införas och lyftas. 
Predikteringsmetoderna använder ofta töindex (TI) och frysindex (FI). I Minnesota används 
ett modifierat töindex, TIm, ekvation 12.1 (se även ekvation 12.3).

emperaturereferenceTurelyTemperatAverageDaiTIm  (ekv. 12.1)

Delstaten Minnesota delas in i olika zoner och starten på lastrestriktionsperioden för varje zon 
bestäms av den uppmätta och prognostiserade temperaturen för ett antal städer i zonen. När 
TIm för en zon når ett visst gränsvärde, baserat på en tredygns väderprognos, införs 
lastrestriktionerna. Detta innebär att samhället får tre dagars förvarning om lastrestriktionerna 
(Doré och Zubeck, 2009).  

12.6 Minnesotamodellen 
Vissa vägverk i USA har börjat använda frys- och töindex, FI och TI, som använder snabbt 
tillgänglig väderdata. FI och TI mäter mängden tid som temperaturen befinner sig under 
respektive över noll grader. I Washington har studier fastslagit ett samband mellan frys- och 
töindex och längden på tjällossningsperioden baserat på det datum när en viss tömängd 
passeras. I Minnesota har vägverket också härlett samband för att förutse längden på 
tjällossningen, sambandet baseras på frysindex och tjäldjup.

I South Dakota används frys- och töindex i en alternativ metod för att beräkna startdatum och 
varaktighet för vägars lastrestriktioner. Metoden baseras på att finna ett kritiskt töindex istället 
för som i Minnesota där de ändrar töindexekvationen. Ett samband mellan kritiskt töindex och 
mängden nederbörd mellan augusti och november föregående år har tagits fram. 
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Lastrestriktionerna lyfts när töindex når en viss procent av det maximala frysindex. 
Procentsatsen bestäms av nederbörden föregående år mellan augusti och november. 
Nederbörden som används i South Dakota är en indirekt metod för att mäta jordens 
vattenmättnadsgrad som i sin tur påverkar frostdjupet vilket ingår i Minnesotamodellen. Både 
South Dakota och Minnesota använder således jordens vattenmättnadsgrad som ingående 
parameter. Följande beskriver i kort idén bakom Minnesotamodellen.  

Frysindex ökar när dagmedeltemperaturen går under 0°C. Värdet på frysindex kan inte gå 
under noll. Frysindex börjar ackumuleras när dagmedeltemperaturen faller under 
referenstemperaturen som i fallet för FI är 0°C. Frysindex tecknas enligt ekvation 12.2: 

urelyTemperatAverageDaiCFI 0   (ekv. 12.2) 

Töindex vilket används i Minnesota använder i beräkningen en referenstemperatur och 
beräknas enligt ekvation 12.3. TI börjar ackumuleras då dagmedeltemperaturen är varmare än 
referenstemperaturen.  

emperaturereferenceTurelyTemperatAverageDaiTI m  (ekv. 12.3) 

Minnesotas vägverk använde fallviktsmätning ”falling weight deflectometer” (FWD) när de 
fann att deformationen i vägkonstruktionen ökade dramatiskt när TI nådde mellan 15 till 30 
°C dagar, vilket indikerar tjällossningsperiodens början för den aktuella platsen. Denna 
kritiska tid för TI inföll ofta i slutet av februari början av mars när temperaturen låg mellan  
-1,6 och 1,1°C. Referenstemperaturen som användes av Minnesotas vägverk var således  
-1,7°C. Lastrestriktioner utfärdades när töindex nådde 15°C dagar och restriktionerna behölls 
i åtta veckor. Fortsatta studier ledde till att referenstemperaturen och tröskelvärdet ändrades. 
Tjällossningens start bestämdes till när 12°C dagar uppnåtts och referenstemperaturen 
bestämdes till att avta linjärt från -1,7°C den första februari till -4,4°C den 15 mars med 
0,56°C per vecka (Doré et al, 2005).

12.7 Implementering av Minnesotamodellen i Ontario, Kanada 
Töindexmetoden är en rak och enkel metod för att förutse tjällossningen genom användandet 
av lufttemperaturen. För att kunna använda TI i Ontario var det första problemet att bestämma 
referenstemperaturen och tröskelvärdet för de ackumulerade graddagarna. Luft- och 
asfalttemperaturer inhämtades från ett datainsamlingsprogram vid namn LTPP (long term 
pavement performance) för ett antal vägsträckor från olika delar av Ontario.  

När referenstemperatur väl bestämts genom asfalt och lufttemperatur kunde TI för året innan 
beräknas och ett tröskelvärde bestämmas. Frekvensen av LTPP-mätningarna beror av vilken 
typ av data det är. Mätningar med FWD gjordes bara en eller två gånger per två år. Data som 
användes hade samlats in sedan 1990. Lufttemperaturen mättes flest gånger och 
asfalttemperaturen mättes vid fallviktsmätningar.  

Dagmedeltemperaturen plottades mot asfalttemperaturen under asfaltytan och ett horisontellt 
intercept vid -3,4°C erhölls genom linjär regressionsanalys, se Figur 40. Detta visar att i 
medeltal är temperaturen under asfalten 0°C när lufttemperaturen är -3,4°C, vilken är i samma 
område som Minnesotas -4,4°C. Eftersom tiningen inleds när temperaturen når 0°C inleds 
tiningen av lagren under asfalten när lufttemperaturen är -3,4°C. Referenstemperaturen är 
alltså -3,4°C (Doré et al, 2005).  
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Figur 40. Asfaltemperatur mot medellufttemperatur (Doré et al 2005). 

Asfalttemperaturen plottades sedan mot det kumulativa töindex, relativt -3,4°C, se Figur 41. 
Töindex börjar beräknas i början av fryssäsongen när frysindex är större än noll, det vill säga 
temperaturen är mindre än noll, och fortsätter vara större än noll under resten av vintern. 
Töindex växer alltså när dagmedeltemperaturen är större än -3,4°C och minskar när 
temperaturen är lägre. Töindex kan dock inte anta ett värde mindre än 0°C (Doré et al, 2005). 
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Figur 41. Asfalttemperatur mot töindex, TI (Doré et al 2005). 

Till plottad data kan en parabolisk kurva anpassas. Den anpassade kurvan visar på ett negativt 
horisontellt intercept vilket innebär att asfalten kommer nå 0°C och börja tina de 
underliggande lagren redan innan TI >0 eller medan det fortfarande är fryssäsong. Detta 
påstående verkar motsägelsefullt eftersom tining förväntas ske först efter att lufttemperaturen 
varit positiv under en tid. Tröskelvärdet för TI är alltså troligt fel men den anpassade kurvans 
utseende verkar rimligt eftersom TI ofta börjar ackumuleras (vintern börjar) i slutet av 
november. Därför bör asfalttemperaturen ha en liknande temperatur i April och Oktober vilket 
skulle medföra en parabolisk kurvanpassning, vilket också var fallet (Doré et al, 2005).

Eftersom den tidigare studien i Minnesota indikerade att tröskelvärdet på TI skulle infalla 
inom de 20 första graddagarna analyserades data för de första 100 graddagarna återigen. 
Plotten för de första 100 graddagarna redovisas i  Figur 42. Enligt Figur 42 erhålls ett 
horisontellt intercept vid 12,7°C dagar. Detta innebär att ett tröskelvärde på 13°C dagar kan 
användas. Detta tröskelvärde ligger nära det värde som används i Minnesota vilket är 
12°C dagar (Doré et al, 2005).
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Figur 42. Asfalttemperatur mot TI under de 100 första dagarna (Doré et al 2005). 

Vid implementation av Minnesotas töindex-metod i Ontario används en annan 
referenstemperatur -3,4°C och tröskelvärde än för Minnesota. Ekvationen för töindexmetoden 
i Ontario blir således: 

4,3urelyTemperatAverageDaiTI   (ekv. 12.4) 

Lastrestriktioner skall införas när töindex når 13°C dagar. Modellen kan modifieras med lokal 
väderdata och kommer att ge andra referensvärden. Andra referensvärden kan ge bättre lokal 
överensstämmelse än ekvation 12.4 (Doré et al, 2005). I Sverige skulle detta innebära att olika 
referensvärden används på olika platser eftersom vinterväderleken varierar kraftigt från norr 
till söder. Hur länge restriktionerna skall gälla skrivs det inte något om för Ontario. I 
Minnesota nämns åtta veckor som tid för lastrestriktioner på grund av tjällossning. Det skall 
även nämnas att de beskrivna försöken gjordes på asfaltbelagda vägar. Den metod som 
utvecklats av Minnesotas vägverk verkar lovande och använder vattenmättnadsgraden och 
frostdjupet. Att mäta frostdjupet med tjältdjupsmätare är en mer exakt metod än att använda 
sig av nederbördsdata. Trots att modellen använder sig av nederbördsdata kan 
Minnesotamodellen ge en bra bild av när lastrestriktioner bör införas. Tjäldjupsmätare och 
piezometrar kan monteras för att skapa ett samband mellan frostdjup och nederbörd. Efter 
detta kan med säkerhet tjällossningsperiodens början och slut relateras till 
dagmedeltemperaturen och höstens nederbördsmängd (Doré et al, 2005). Kanske kan 
Minnesotamodellen implementeras i Sverige också. Ett avstamp så gott som något. 
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13 Diskussion 
Tjälprocessen är väl beskriven även om inte hela processen helt och fullt är förklarad. Till 
exempel är vattentransporten till frostfronten inte helt klarlagd utan det finns två huvudspår 
beskrivna till varför vattnet rör sig mot tjälfronten.  

En nyckel för vattentransporten till frostfronten och för tjälad jords hållfasthet är mängden 
ofruset vatten i jorden. I en frusen jord transporteras vatten mot tjälfronten i det ofrusna 
vattnet som bildar en mer eller mindre kontinuerlig vattenfilm runt jordpartiklarna. Den 
ofrusna vattenfilmen skapar även svaghetszoner i jord som är frusen och här kan rörelser i den 
frusna jord ske. Följden är att en grovkornig jord har högre hållfasthet i fruset tillstånd än en 
mera finkornig jord, eftersom den finkorniga har en högre vattenkvot ofruset vatten än den 
grovkorniga. Detta förhållande gäller trots att mängden is i regel är avsevärt mycket högre i 
den frusna finkorniga jorden än i den grovkorniga. Vattenkvoten ofruset vatten, i en frusen 
jord, kan teoretiskt bestämmas som funktion av temperaturen med hjälp av de empiriska 
parametrarna  och . Dessa kan i sin tur erhållas ur Casagrandes flytgränstest. 

Den kapillära stighöjden varierar beroende på kapillärernas diameter. Den kapillära stighöjden 
är olika om vattenytan stiger eller om den sjunker, vilket beror på att det är den aktuella 
kapillärens diameter som styr stighöjden. Således påverkar inte ett underliggande 
kapillärbrytande lager ett ovanliggande finkornigt lager om vattenytan sjunker, vilket det gör 
om vattenytan stiger. Placeringen av de kapillärbrytande lagren i en väg är tillsammans med 
de ovanliggande täta lagren (hindrar vatteninförsel) essentiell för tjälegenskaperna.

Olika länder tjälfarlighetsklassificerar jordar enligt egna system. Ingen direkt standard finns 
och samarbetet mellan länder verkar ringa. Ett visst initiativ finns dock inom ramen för 
internationella geotekniska föreningen och dess kommitté TC8. Här har en del 
standardiseringsarbetre initierats. Från en teoretisk jämförelse mellan klassificeringssystemen 
i Sverige, Norge, Finland och USA kunde slutsatsen dras att de olika systemen för 
tjälfarlighetsklassificering ibland ger likartat resultat och ibland mera olika. För en jord av 
typen grusig sand blev resultatet likvärdigt, jorden bedömdes som icke tjälfarlig. Det 
amerikanska systemet gav ett intervall av tjälfarlighet som resultat. En jord av typen sandig, 
siltig morän kom att klassificeras olika i de undersökta ländernas klassificeringssystem. I 
Sverige klassificerade jorden i den högsta tjälfarlighetsklassen, det finska systemet menar att 
jorden är tjälfarlig, det norska systemet ger måttligt tjälfarlig medan det amerikanska systemet 
klassificerar den sandiga, siltiga moränen som en jord med medium till hög tjälfarlighet. Alla 
ländernas klassificeringssystem ger därmed till resultat att jorden är tjälfarlig, men i olika 
grad. Detta kan leda till skillnader i dimensionering och därmed till skillnader för drift och 
underhåll av vägen. Tjälfarlighetsklassificeringen kan därmed påverka vägens 
livscykelkostnad. Här bör man även påpeka att tjälfarlighetsklassificeringen nästan alltid 
enbart utgår från den fasta fasen i jorden och tillgången på vatten under vinterhalvåret vägs 
sällan in i bedömningen. Om vattentillgången vägs in i bedömningen kommer den som regel 
bara in till en mindre del. 

Vid tjällossningen kan det sägas att dräneringen är kritisk då förhöjda portryck innebär 
minskade effektivspänningar och därmed minskad skjuvhållfasthet. Det är främst vid hög 
urtjälningshastighet som dräneringen testas, eftersom mycket vatten då frigörs på kort tid. 
Detta vatten måste kunna dräneras bort. Dräneringen av en vägkonstruktion styrs inte bara av 
själva vägkroppen utan också av omkringliggande diken (bortransport av smältvatten). Därför 
är ett väl utfört dikesunderhåll en viktig underhållsåtgärd för vägar. Sättningar och 
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konsolidering i tinande jord styrs av isinnehåll (vatteninnehåll), jordens densitet, 
porvattentryck samt jordens kompressionsegenskaper.  

Tjällossningen innebär att många vägar belägna i områden med kallt klimat får 
bärighetsnedsättningar som tillsammans med tung trafik ger bestående skador på vägen om 
inte lastrestriktioner införs. Ofta används lastrestriktioner på mindre vägar med låg 
trafikvolym, men vägarna kan vara viktiga i ett samhällsperspektiv och därför kan 
lastrestriktioner orsaka mycket problem för vägens nyttjare. På samma sätt som för 
tjälfarlighetsklassificeringssystemet finns ingen internationell standard för hur lastrestriktioner 
ska införas, deras omfattning och längd i tiden samt på vilka grunder restriktionerna hävs. 
Detta varierar från land till land, och ibland även inom landet. Sammanställningen i Tabell 13 
kapitel 12 visar att okulärbesiktning är den vanligast förekommande bedömningsmetoden. 
Okulärbesiktning är en tidskrävande och kostsam metod. Utrymme för att utveckla och 
använda effektivare metoder finns således i stor utsträckning.  

CTI eller ”Central Tire Inflation” är ett system som tillåter maskinföraren att reglera fordonets 
däcktryck under färd. Ett minskat lufttryck ger mer däckyta mot vägen och därmed mindre 
kontaktryck. Detta är som regel något skonsammare för vägen. CTI har vid tjällossningen 
ökat framkomligheten på mjuka vägar. CTI löser ett delproblem, eftersom totalvikten och 
axellasten är densamma även om kontakttrycket minskar. Användning av CTI kan således inte 
ersätta en god vägstandard, men kan i enskilda fall öka framkomligheten på vägar under 
tjällossningsperioden.

I jakten på en enkel modell för att enkelt bestämma när lastrestriktioner skall införas verkar 
Minnesotas vägverk ha intressanta infallsvinklar och man har även kommit en bit på vägen 
med hur bedömningar kan göras i förväg. De använder en empirisk-mekanistisk modell 
innehållande töindex (TI), dagsmedeltemperatur och en referenstemperatur. Ett tröskelvärde 
för TI kan bestämmas genom att med fallviktsmätning kontrollera vid vilket TI 
deformationerna börjar öka. Detta indikerar tjällossningen och temperaturen innan 
deformationerna ökar används som referenstemperatur. Den grova modellen har justerats efter 
ytterligare studier. Eftersom ett tröskelvärde på TI kan tas fram, kan även lastrestriktionerna 
ges med tre dygns förvarning, eftersom meterologers tredygnsprognoser som regel är relativt 
säker. Modellen verkar intressant och bör undersökas ytterligare. Detta gäller såväl metodens 
användbarhet som förutsättningarna för att implementera denna i Sverige.
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14 Slutsatser 
Tjälprocessen är väl beskriven, dock är inte vattentransporten till frostfronten helt 
klarlagd
En grovkornig jord får högre hållfasthet i fruset tillstånd jämfört med en finkornig 
jord, eftersom den förra innehåller en lägre vattenkvot ofruset vatten 
Placeringen av de kapillärbrytande lagren i en väg är essentiell för tjälegenskaperna. 
Tjälfarlighetsklassificeringssystemen varierar mellan olika länder. I vissa fall ger de 
överensstämmande klassificering, medan det i andra ger helt, eller delvis, olika 
resultat i form av tjälfarlighetsklassificering. 
Som exempel tjälfarlighetsklassificeras en grusig sand lika bland de jämförda länderna 
Motsatsen gäller för en sandig, siltig morän vilken inte tjälfarlighetsklassificeras lika 
bland de jämförda länderna. 
Tjälfarlighetsklassificeringen av ett vägmaterial kan påverka vägens livscykelkostnad 
Dräneringen i en vägkonstruktion är kritisk vid tjällossningen 
Det finns utrymme för en förbättring av rutiner och prognosmodeller för införandet av 
lastrestriktioner på grund av tjällossningen 
CTI ökar framkomligheten men kan inte ersätta en god vägstandard 
”Minnesotamodellen” verkar intressant för tjällossningsprediktering och bör 
undersökas mer ingående 
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16 Bilagor 

Bilaga 1 Typiska värden för  och 

Bilaga 2 Unified Soil Classification System USCS



1 Typiska värden för  och 

(Andersland och Ladanyi, 1994) 



2 Unified soil classification system U.S.C.S 

(Andersland och Ladanyi, 1994)



(Andersland och Ladanyi, 1994)



(Andersland och Ladanyi, 1994)








