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1 PROJEKTBESKRIVNING

Projektnummer: 4104601-2 Datum: 1988-09-07
Projektnamn: Tjäldataarkiv (Ingår i huvudprojektet Fysiska

förutsättningar för väg- byggande 41046-4) 
Projektledare: Svensson Jörgen Avd.: V
Uppdragsgivare: VTI
Start: 1988-07 Ber.slut: 1989-06
Projektbeskrivning:

Bakgrund:
Mätningar av tjäldjup och undersökningar av fysiska betingelser för 
tjälbildning i vägar har utförts i många forskningsprojekt och kon
sultuppdrag på VTI.

Uppgifter om tjäldjup, jordarter, grundvatten, köldmängd och över' 
byggnadstyper har samlats i ett datoriserat arkiv.

Mål:
Ett tjäldataarkiv med inlagda data om tjäldjup, Öb-typer/dimensione
ring, grundvatten, undergrunds förhållanden och köldmängd. Ett t jäl
dataarkiv som kan användas i forskningen kring samspelet jord, vatten 
och tjäle samt nyttjas vid förfrågningar från lokala eller regionala 
väginstanser.

Metod:
1. Insamling, genomgång och datalagring av senaste mätsäsong, nya mät 

punkter och mätresultat
2. Ajourhållande av tjäldataarkivet
3. Konstruktion av sökprogram för att ytterligare utnyttja tjäldata- 

arkivet
4. Utskick av broschyr "VTI-TJÄLDATAARKIV" till tänkbara avnämare
Projektgrupp:
Jörgen Svensson 
Hans G Johansson
Record no: 550



2 UTFÖRT ARBETE UNDER BUDGETÅRET 1988/89

2.1 Insamling av mätresultat

Insamlandet av mätresultat kan indelas i tre kategorier!

1. Mätresultat från VTI-projekt-vägsträckor
2. Mätresultat från Vägverket
3. Mätresultat från kommuner

Insamlandet av mätresultat från Vägverket är ganska tidsödande då 
man för det mesta får ringa och fråga om mätresultat finns till 
hands. Det bör dock understrykas att fyra-fem vägförvaltningar 
och/eller vägområden skickar in mätresultaten efter respektive månad
eller säsong.

För att underlätta verksamheten har insamlandet av mätresultat från 
vintersäsongerna 87/88 och 88/89 påbörjats under maj 1989.

I samband med ett informationsmöte om "VTI-tjäldataarkiv" för Väg
verket i Borlänge i augusti 1988 (se 2.2) framförde jag önskemål om 
någon form av rutin för att underlätta insamlandet av mätresultat. 
En skrivelse från VBv till regionkontoren osv resulterade i att 
ytterligare tre-fyra vägförvaltningar och/eller vägområden hörde av 
sig förutom ovan nämnda.

De flesta av mätresultaten för säsongerna 87/88 och 88/89 har kommit 
eller kommer att begäras in före budgetårsskiftet i juli 1989. Data
lagringen och ajourhållningen görs när alla tillgängliga mätresultat 
inkommit, dvs under augusti och september 1989.

Temperaturuppgifter för 1987/88 inhämtades från SMHI i juni 1988. 
Motsvarande uppgifter för 1988/89 inhämtas under budgetåret 1989/90.



2.2 Presentation av VTI-tjäldataarkivet för Vägverket i
Borlänge

I syfte att informera om tjäldataarkivet och dess användningsmöjlig
heter samt att pejla intresset från Vägverket, VBv, presenterades 
VTI-tjäldataarkiv för Vägverket i augusti 1988. Bland åhörarna kan 
nämnas Rolf Magnusson, Anders Håkansson, Åke Knutz, Inge Brorsson, 
Marius Tremblay, Maria Bergquist och Inger Friborg.

Tjäldataarkivet bedömdes som intressant och viktigt. Flera fråge
ställningar och förslag dök upp som i förlängningen innebär fortsatt 
mätning och möjligheter till olika utvärderingsprojekt av befintliga 
mätdataresultat.

Samtidigt diskuterades betydelsen av att kunna mäta grundvattennivån 
och vatteninnehållet i jorden under tjälning och tjällossning. I an
slutning till VVIS-projektet pågår försök att ta fram utrustning för 
mätning av jordens vatteninnehåll och grundvattennivå.

Presentationen syftade även till att söka stöd för mina önskemål om 
en central styrning från Vägverket till regioner och förvaltningar 
för att understryka betydelsen av att mäta och insamla mätresultat
f v b till tjäldataarkivet vid VTI.

Önskemålen bemöttes positivt och resulterade i ett "rekommendations
brev" från Vägverket (VBv) till respektive region (norr, öst och 
sydväst). Från regionerna har informationen spridits till respektive
förvaltning.

Om det svaga gensvaret hänger samman med den milda vintern återstår
att se.



2.3 Utskick av broschyr wVTI-tjäldataarkiv"

Under hösten 1988 färdigställdes broschyren "VTI-tjäldataarkiv". 
Broschyren informerar om vad arkivet innehåller och vad det kan 
användas till.

Broschyren har skickats till:

• Vägverket, huvudsakligen personal vid VBv,
• vägförvaltningarna i respektive län,
• vägverkets byggnadsdi st rikt,
• vägverkets projekteringskontor,
• vägverkets regionala arbetstekniska grupper,
• vägverkets samtliga arbetsområden,
• vägverkslaboratorierna i respektive län,

• samtliga kommuner,
• SMHI
• SGU,
• SJ,
• Skogsstyrelsen

Dessutom har broschyren funnits i VTIs broschyrställ vid reception
en. Vidare har tjäldataarkivet presenterats i VTI-aktuellt, februari 
1989. Broschyrutskicken har till dags dato resulterat i ca 5-10 
påringningar där man förhört sig mer om arkivet, framfört förfråg
ningar om hur ofta man skall mäta och önskemål om montering av nya 
mätare.

2.4 WIS - Vägväderinformationssystem

För att informera mig om WIS och samtidigt berätta om VTI-tjäldata
arkiv ordnades ett möte i Borlänge med ansvariga för WIS-projektet 
inom Vägverket.



WIS är ett system under uppbyggnad där syftet i första hand är att 
kunna bedöma och ge prognoser om framkomligheten på våra vägar. Med 
hjälp av WIS kan vågmästaren sitta på kontoret och bedöma vägens 
framkomlighet och snabbt bedöma och utföra erforderliga halkbekäm- 
ningsåtgärder, t ex saltning eller snöröjning.

Sedan några år pågår försök att registrera tjälning och tjällossning 
med hjälp av elektroniska temperaturgivare som kopplats till en 
WIS-station. Temperaturgivarna placeras på olika nivåer på en stång 
som sätts ned i ett uppborrat hål i vägen. Beroende på utveckling 
och önskemål om temperaturgivarnas läge varierar utförandet på mät
utrustningen.

Metoden ger vågmästaren och övriga intresserade fördelen av att 
kunna sitta på kontoret och studera tjälningsförloppet på en bild
skärm och därmed bedöma bl a bärigheten på vägen.

Systemet med att ansluta temperaturgivare, som sitter på olika djup 
i marken, till WIS och på så sätt få en kontinuerlig registrering 
av tjälning och tjällossningsförlopp kommer på sikt att kanske er
sätta en del av de traditionella tjälgränsmätarna.

Fördelarna är många, bl a

• kontinuerlig mätning
® lufttemperaturen för beräkning av köldmängd mäts på samma lokal

som tjäldjupsregistreringen eller i dess omedelbara närhet
• säkrare arbetsmiljö
• bekvämare

Bland nackdelar kan nämnas:

• svårigheter att tolka temperaturvärdena vid en viss tjälgräns- 
nivå

• omfattande arbeten om någon temperaturgivare faller ur och måste 
bytas ut



Möjligheten att i en väl dokumenterad väg- och undergrundsprofil 
kunna erhålla en kontinuerlig registrering av tjälnings- och urtjäl- 
ningsförloppet är mycket intressant.

Adderas sedan lufttemperaturen och nederbörden, som också mäts kon
tinuerligt vid VVIS-stationen, kan tjälnings- och urtjälningsför- 
loppen studeras noggrant. Här anser jag att VTI bör vara med och 
följa utvecklingen och få tillgång till mätresultat m m i utbyte mot 
att VTI så långt möjligt är, utför erforderliga väg- och markunder
sökningar vid montering av temperaturgivare för tjäldjupsregistre- 
ring. På sikt kan en utbyggnad ske i hela landet varvid olika kli
mat-, väg- och undergrundsförhållanden täcks in.

3 ÄRRXVETS INNEHÅLL

3.1 Antal registrerade mätare

I dagsläget, 890510, finns ca 200 st registrerade mätare. Av dessa 
har ca 80 st varit i drift under vintersäsongen 1988/89. En viss 
tveksamhet råder om hur många som verkligen fungerat (varit i 
drift). Antal mätare i drift bygger i huvudsak på uppgifter om vilka 
mätare som har nymonterats, servats eller bytts ut inför varje 
säsong. I figur 1 redovisas en preliminär fördelning inom landet av 
mätare dels i drift och dels avslutade. I figur 2 redovisas mot
svarande för respektive län.
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Figur 1 Preliminär fördelning av tjälgränsmätare i drift 1988/89
och avslutade mätare.
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Figur 2 Preliminär fördelning av tjälgränsmätare i drift 1988/89 
och avslutade mätare per representerat län.



4 SÖKMÖJLIGHETER I TJÄLDATÄARKTVET

4.1 Mätpunktsdata, köldmänqd och tjäldjup

Varje tjälgränsmåtare har en identifikation som består av en läns
bokstav för respektive län i vilket den är placerad. Ett löpnummer 
anger i vilken ordning mätaren registrerats, exvis E/06. Varje mäta
re är markerad på en Sverigekarta i skala 1:1 miljon.

Arkivet består av tre "burkar" i vilka de olika uppgifterna finns 
lagrade.

1. Mätpunktsdata
2. Köldmängdsdata
3. Tjäldjup och vissa fall även grundvattennivåer

1. I mätpunktsdata finns följande uppgifter vilka redovisas då 
man söker på en mätaridentifikation.

• monteringstidpunkt och när mätningen avslutats 
® arbetsområde - vem som ansvarar för vägen
• vägnummer
• vägsträcka, gatunamn, sektion eller mellan vilka orter
• om vägsträckan är en VTI-prowäg eller inte
• lägesbestämning - topografiskt kartblad X, Y och Z (höjd)
• terrängtyp där mätaren sitter, exempelvis skog 
° placering - till exempel väg i skärning
° uppgiftskälla
• varifrån har temperaturuppgifter hämtats för köldmängdsberäkning
• medelköldmängd enligt vägverkets byggnadstekniska anvisningar 

1984
• om det finns grundvattenobservationer i anslutning till tjäl- 

gränsmätarna



• jordartsförhållande i väg och undergrund
• om vägkonstruktionen innehåller isolering och vilket isolerings- 

material och tjocklek som använts
• överbygnadstyp, exvis GBÖ
• dominerande undergrund, exvis sediment, finkornigt
• en uppritad profil över lagertjocklekar på överbyggnad och lager 

i undergrund.

I figur 3 redovisas ett utdrag av mätpunktsdata för en t;jälgräns-
mätare. (Figur 3, 4 och 5 redovisas i slutet av notatet).

2. I köldmängdsdata redovisas framräknad köldmängd för respektive 
vintersäsong som tjälning och tjällossning registrerats. Flera 
av t jälgränsmätarna som varit placerade i VTI-prowägar har 
haft kontinuerlig mätning av temperaturen på platsen.

För övriga tjälgränsmätare har temperaturvärden inhämtats från 
närmast belägna SMHI-mätstation. Från temperaturvärdena har 
köldmängden för respektive vintersäsong beräknats.

I figur 4 redovisas ett utdrag av köldmängdsdata för en tjälgräns
mätare .

3. I den tredje "burken" redovisas uppmätta nivåer på tjäldjup, 
upptining och grundvattenytan. Det bör påpekas att grund
vattenobservationer inte finns vid alla tjälgränsmätare, något 
som vore önskvärt. Beroende på en mängd faktorer såsom syfte, 
intresse och tjälgränsmätarnas funktion, uppvisar en del tjäl
gränsmätare få, korta och osammanhängande mätserier.

Vid utskrift erhålls en uppritad graf över nedtjälning och 
urtjälning, för önskad säsong, i ett diagram där djup- och 
tidskala kan varieras beroende på tjälperiodens längd och 
tjälens djup.



Det är planerat att även konstruera dataprogram, så att även 
grundvattenytans fluktuationer i förekommande fall kan läggas 
tillsammans med tjäldjupsregistreringen.

I figur 5 redovisas ett utdrag av en tjäldjupsregistrering.

4.2 Övriga sökmöjligheter

För att ytterligare kunna utnyttja tjäldataarkivet har ett sökpro
gram konstruerats där tjälgränsmätare som uppfyller vissa villkor 
kan plockas ut ur arkivet. Exempelvis kan alla tjälgränsmätare som 
sitter i en GBÖ-överbyggnad på finkornig moränundergrund tas ram.

I dagsläget kan följande villkor ställas:

• Prowäg
• Placering
• Terräng
• Jordart s förhållande
• Isolering
• Överbyggnadstyp
• Tjockleksöverbyggnad
• Dominerande undergrund 
® Köldmängdsområde

enligt BYA
• Grundvattenobserva

tioner

ja eller nej
exempelvis väg i skärning 
exempelvis skog
dokumenterad, osäker eller okänd 
ja eller nej
exempelvis GBÖ, BBÖ .... 
exempelvis 70-90 cm 
exempelvis finkornig morän 
exempelvis 250-400 (-d°C)

ja eller nej

Resultatet av sökningen är en uppräkning av mätare som uppfyller de 
villkor som ställts. Härvid anges tjälgränsmätarnas identitet,
figur 6.

Liknande sökprogram vad gäller köldmängd, tjäldjup och grundvatten
observationer kommer att konstrueras.



4.3 Tjäldataarkivets uppbyggnad

All data som finns om tjälgränsmätarna, köldmängd, tjäldjup och 
grundvattennivåer ligger lagrade på Viktor, Lidac.

Programstrukturen är uppbyggd i SAS och består av fyra delar:

1. Uppdatering )
2. Visa register } av mätpunktsdata, köldmängd och tjäldjup
3. Ändringar J
4. Rapporter mätpunktsdata, graf över tjäldjup och diagram

över köldmängd

Datorprogrammet med tjäldataarkivets innehåll heter SAS TJALE.

Det senast uppbyggda sökprogrammet där alla mätare kan plockas fram 
utifrån bestämda villkor, se kapitel 4.2, är skiljt ifrån SAS TJALE 
och heter SAS SEARCH.



LÄN/MÄTARE: E/O6
MONTERINGSTIDPUNKT: 83-10 MÄTNINGAR AVSLUTADE:
ARBETSOMRÅDE: VFEd23 
VÄGNUMMER: 34
VÄGSTRÄCKA: KISA-LINKÖPING,STRÄCKA 1 
PROWÄG: JA
KARTBLAD: 8F SO LÄGE X: 6468.0

Y: 1485.5 
Z: 100 m ö h

TERRÄNGTYP: ÖPPEN 
PLACERING: VÄG I SKÄRNING
UPPGIFTSKÄLLA: VTI-UNDERSÖKNING
OBSERVATIONSSTATION KÖLDMÄNGD: MALMSLÄTT 
MEDELKÖLDMÄNGD ENL. BYA (-d C): 270
OBSERVATION AV GRUNDVATTEN: NEJ

JORTARTSFÖRHÅLLANDE

BEDÖMNING: DOKUMENTERAD
ISOLERING: NEJ 
MATERIAL:
TJOCKLEK: . cm
ÖVERBYGGNADSTYP: 1
DOMINERANDE UNDERGRUND: 23

PROFIL:
I I
I I
I I
I I

1__I----- 1 90 cm 1
I I
I I
I I
I I

2_I I
I I
I I
I I
I—  1 270 cm 23

3_I--- —  I 290 cm 33
I I

ÖVERBYGGNADSTYPER OCH UNDERGRUNDER
1=GBÖ
2=IBÖ
3=BBÖ
4=HBÖ
5=CBÖ
6=GÖ
7=FÖRSTÄRKT GRUSVÄG OG,YlG 
8=FLYGFÄLT START-LANDNINGSBANA 
9=ÖVRIGT
10=JORD I ALLMÄNHET 
20=SEDIMENT
21=SEDIMENT GROVKORNIGT 
22=SEDIMENT BLANDKORNIGT 
23=SEDIMENT FINKORNIGT 
30=MORÄN
31=MORÄN GROVKORNIG 
32=MORÄN BLANDKORNIG 
33=MORÄN FINKORNIG 
40=ORGANISKÄ JORDÄRTER 
50=SKIKT,LINSER 
60=BERG

Figur 3 Mätpunktsdata



Figur £ 
Köldmängdsdata
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PLACERING VÄG I MARKNIVÅ 
JORDARTSFÖRHÅLLANDE OSÄKER 
EJ ISOLERAD VÄGKONSTRUKTION 
ÖVERBYGGNADTYP GBÖ 
TJOCKLEK ÖVERBYGGNAD 40 - 100 an
DOMINERANDE UNDERGRUND MORÄN FINKORNIG 
KÖLDMÄNGDSOMR. ENL. BYA 200 - 600 (-d C)

G/03
S/08

H/04
X/03

H/05
X/06

Figur 6 Resultat från sökning enligt önskade villkor




