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OM VÄGARNAS ALLMÄNNA YTUPPMJUKNING I
TJÄLLOSSNINGEN

av

Fil. dr. Gunnar Beskow 
vid Sveriges geologiska undersökning.

Nedanstående uppsats utgör ett par
tiellt referat av förf:s föredrag vid väg- 
mötet i Karlskrona den 19 juli 1930. Först 
behandlades tjälskjutningen och tjäl- 
skottsbildningen, vilket avsnitt i huvud
sak utgjorde en nybearbetning och sam
manställning av vad som tidigare fram
lagts i en serie meddelanden från Svens
ka Väginstitutet och uppsatser i Väg- 
föreningens tidskrift, varför det torde 
vara onödigt att här rekapitulera inne
hållet. Resultaten beträffande de s. k. 
allmänna tjällossningssvårigheterna äro 
emellertid icke förut publicerade, varför 
de framläggas i följande uppsats, vilken 
i stort sett ansluter sig till nämnda av
snitt av föredraget. Framhållas bör, att 
nedanstående meddelande endast är av 
helt preliminär art, och att undersök
ningarna komma att utsträckas till ett 
betydligt större antal platser, och vidare 
äro experiment av mer syntetisk art önsk
värda.

Den allmänna uppfattningen, vilken 
även delats av förf., torde ha varit 
att den allmänna ytuppmjukningen i 
tjällossningen orsakas av ytligt vat
ten (smältvatten, regnvatten), vilket 
uppifrån nedtränger i och uppmjukar 
den tinande vägbanan. Tjälens roll 
skulle huvudsakligen vara att hindra 
detta vatten att nedrinna genom väg- 
kroppen.

Givetvis spelar detta ytliga vatten 
en mycket stor roll i berörda avse
ende ; men nyare iakttagelser ha visat, 
att även den »allmänna ytuppmjuk
ningen» i oanat stor utsträckning är 
beroende av tjälskjutnings- och tjäl- 
skottprocesser, d. v. s. uppsugning 
av vatten underifrån under tjälning-

Svenska väginstitutets meddelande 30.

ens gång, och frigörande av detta 
vatten vid smältningen.*

Dessa iakttagelser utgöras av av
vägningar samt observationer och 
provtagningar av tjälade vägbanor.

På förslag av kapten G. Traneus i 
Växjö beslöt Svenska Väginstitutet 
att låta utföra systematiska under
sökningar med avseende på tjälför- 
hållandena på den planerade provvä
gen Bergunda—Alvesta, som ett led i 
studiet av det allmänna tjällossnings- 
problemet. Efter ett gemensamt be
sök på denna och en del äldre vägar 
i distriktet beslöts avvägning av ett 
antal sträckor. Dessa avvägningar, 
som utförts av ingenjör Gunnar 
Johansson under överinseende av 
kapten Traneus, ha givit vid handen 
följande:

Ifrågavarande vägar, allesammans 
vanliga grusvägar (resp. planerad, 
ogrusad väg), över vanlig småländsk 
morän- (pinnmo) terräng, visade ge
nomgående en märkbar, ofta avse
värd höjning (tjällyftning) under 
tjälningens gång, vilken höjning upp
gick till en decimeter, trots att, på 
grund av den blida vintern, tjälnings- 
perioderna voro korta (högst ett par 
veckor) och tjäldjupet ringa. Höj
ningen varierade avsevärt på olika 
platser av vägsträckorna, och på ett

* Samverkan av tjälskottsbildning och 
allmän ytuppmjukning har visserligen 
antagits kunna äga rum, men mer i un
dantagsfall.

Särtryck ur Svenska vägföreningens tidskrift, häfte 13 årgång 1931.



Nr.
N:0

Djup under 
vägytan.

Beep below 
road surface.

Vattenhalt i viktsprocent per torrsubstans.
Water-content in percent by weight of dry soil.

Fritt vattenöverskott 
i procent av bundet 

vatten.
Free water-excess in 
percent of water in 

settled soil.

Bundet vatten. 
Water in settled 

soil.

Fritt vattenöver- 
skott.

Free water-excess.
Summa.

Total.

I a 0—2.5 cm. 11.5 8.9 19.4 80.4 %
I b 9— 12 cm. 9.9 3.0 12.9 30.6 %
I c 18— 22 cm. 13.7 10.95 24.6 72.7 %

II a 0—2 cm. 15.3 9.9 25.2 65.1 %
II b 13— 16 cm. 10.9 4.55 15.45 41,7 %
II c 31 — 33 cm. 22.0 20.2 42.2 109 %

Fig. 1. Tjälskott av utpräglad »slamvulkantyp».
Vägen Örnsköldsvik—Nätra, Ångermanland.

(Förf. foto, maj 1927.)
Fig. 1. Frost-boil of typical loam-volcanic character. 
Örnsköldsvik—Nätra, Ångermanland, North-Sweden.

vägar i Stockholmstrakten (i Rosla
gen), som förf. undersökt: där väg
banan ägde fritt vatten på ytan, kvar- 
låg tjäle, och denna tjäle var kraftigt 
israndig samt avgav vid upptining 
ett betydande fritt vattenöverskott.

Tjälens roll i detta fall har icke 
endast varit att hindra vattnets ned
rinnande utan att mata vägbanan 
med vid smältningen frigjort vatten. 
Det vid dessa tillfällen på vägbanan 
befintliga, bärigheten starkt nedsät
tande och »allmän ytuppmjukning» 
orsakande överskottsvattnet var icke 
nederbördsvatten utan utgjorde »in
re», under tjälningen underifrån upp
suget och i de översta decimeterna av

sätt som kunde härledas av terräng- 
förhållandena och de sannolika 
grundvattensdjupen, i överensstäm
melse med vad som förut fastställts 
beträffande tjälskjutningen.

De avvägda sträckorna besöktes på 
ett stadium av tjällossningen, då tjä
len ännu kvar låg i vägen på de flesta 
ställen. Därvid befanns det, att den 
tjälade vägbanan var tydligt och rik
ligt israndig. Prov av denna tjäle 
visade vid upptining ett avsevärt, 
ofta mycket stort, fritt vattenöver
skott (se tabell 1). Ismängden, resp. 
vattenöverskottet i proven var i regel 
störst på de platser, där avvägningen 
ådagalagt den största tjälskjutningen.

Vidare förekom i mycket stor ut
sträckning fritt vatten på vägbanan, 
oaktat all snö varit försvunnen sedan 
flera veckor, och nederbörd ej fallit 
på åtminstone en vecka.

Där fritt vatten förekom på vägba
nan, befanns vidare i de flesta fall 
tjäle ännu kvarligga, eller kunde det 
(på grund av trädskuggning etc.) 

förmodas, att den först helt nyligen 
försvunnit; på öppna sträckor och i 
södersluttningar, där tjälen av de se
naste dagarnas solstrålning tidigare 
bringats att försvinna, var vägbanan 
städse torr.

Fullkomligt motsvarande förhål
landen befunnos vara rådande på de

Tabell 1.
Fuktighetsanalyser av vägbanetjälprov från vägen Växjö—Bergunda, d. 25. 2. 1931.

Table 1.
Moisture analyses o f frozen ice-segregated soil-samples from road surfacey 25. 2. 1931.



vägen som is avsatt vatten, i fullkom
lig analogi med de förut beskrivna 
företeelserna tjälskjutning-tjälskotts- 
bildning.

Det som skiljer denna allmänna yt
uppmjukning från tjälskottsbildning- 
en är egentligen, att den förra utgör 
en ytligt, den senare en mer till dju
pet lokaliserad företeelse.

Orsakerna härtill kunna hänföras 
till två grupper. Den ena omfattar 
klimatiska orsaker, vilka framförallt 
få betydelse genom sin återverkan på 
tjälningshastigheten. Som tidigare är 
visat,* har tjälningshastigheten stor 
betydelse för vägarnas tjälförhållan- 
den, i det att ju långsammare tjäl
ningen sker, på desto mindre jordvo
lym (lagertjocklek) blir det uppsug
na vattenöverskottet fördelat, d. v. s. 
desto större blir tjälens vattenöver
skott. Det är framhållet, att intensiv 
snöplogning är önskvärd, emedan 
den påskyndar tjälningen av vägens 
övre del, i vilken vattenöverskott är 
särskilt farligt.

I södra och mellersta Sverige, där 
den »allmänna ytuppmjukningen» är 
den utan jämförelse betydelsefullaste 
tjällossningssvårigheten, är tjälnings
hastigheten och därmed tjäldjupet i 
regel ringa, beroende på den högre 
vintertemperaturen. Ofta fryser ej 
mer än de översta decimeterna av vä
gen,* vilket får den effekten, att allt 
det under tjälningen uppsugna vatt
net koncentreras i eller omedelbart 
under vägbanan,** varför tjälloss-

* Beskow 1928 och 1929 a.
* Största tjäldjupet i de anförda av

vägda vägsträckorna från Växjötrakten, 
av vilka även prov togos, varierade 1930 
mellan 15— 20 cm, 1931 mellan 30— 35 cm.

** Av mycket stor betydelse är givet
vis det momentet i det syd-mellansvenska 
vinterklimatet, att kortare frysnings- och 
smältningsperioder följa i upprepad väx
ling under hela vintern. Se f. ö. »De geo
logiska faktorernas betydelse».

Fig. 2. Typiskt tjälskott. Tjälskotten ha ofta karak
tären av en »allmän ytuppmjukning» ehuru till stort 
djup. De äro lokalt begränsade, och betingade av 
jordarts- och grundvattensförhållanden. Backe på 

kustlandsvägen i Nordingrå, Ångermanland.
(Förf. foto, maj 1928.)

Fig. 2. Typical frost-boil of another type. Character: 
general softening o f road-surface, but to a very great 
depth in the sub-soil and strongly local limited. Nor

dingrå, Ångermanland, North-Sweden.

ningsfenomenen ta karaktären av en 
allmän ytuppmjukning.

Vid strängt vinterklimat, med 
snabb tjälning, vilket är det normala 
i större delen av Norrland, hinner 
aldrig något större vattenöverskott 
uppsugas till vägbanan; först på stör
re djup, där tjälningshastigheten blir 
betydligt mindre, sker en så betydan
de isbildning, att jordmassan i tjäl
lossningen blir »flytande». Här får 
därför tjällossningsfenomenen karak
tär av genombrott underifrån av en 
i ytan förhållandevis bärig väg 
(»tjälskott»).

De vintrar, då klimatet i Norrland 
blir av mer sydlig typ, visar det sig 
också att tjällossningen i allmänhet 
blir svår, ej ifråga om tjälskotten, 
men just, genom »allmän ytuppmjuk
ning», vilken även drabbar sträckor,



Fig. 3. »Allmän ytuppmjukning» på väg över sandig-moig morän; ytuppmjukningen huvudsakligen orsakad 
av ytvatten■ (smältvatten). Skuluskogen, Ångermanland. (Förf. foto, maj 1927.)

Fig. 3. General softening of road-surface, chiefly caused by surface-water (from melting snow), resting on the 
impermeable frostlevel, which is concave on account of wrong snow-clearing (only the road centre cleared, snow- 

walls on the road sides). The Skulu-forest, Ångermanland, North-Sweden.

som aldrig visat sig tjälskottsfarliga. 
Ett synnerligen talande exempel här
på har den gångna vintern (1929— 
80) erbjudit.

Här kommer man till den andra 
orsaken till skillnaden mellan allmän 
ytuppmjukning och tjälskott, nämli
gen jordart sförhållandena.

Det föreligger som bekant en myc
ket stor skillnad ifråga om olika 
jordarters »känslighet» för vatten- 
överskott,* d. v. s. lätthet eller möjlig
het att bringas i flytande eller halv
flytande tillstånd. Vissa jordar, näm
ligen de särskilt i Norrland allmänna 
»jäslerorna» (finmo-mjäla- jordar;
norrmännens »kvick-ler») besitta sär -

* Se »Om vägarnas bärighet vid vatten- 
övermättning, Bieskow 1930 b.

skilt den egenskapen att även vid ett 
förhållandevis ringa vattenöverskott 
synnerligen motståndslöst deforme
ras (»flyta») i riktning mot minsta 
motståndet (oftast uppåt, mellan eller 
på sidorna om hjulspåren), särskilt 
om den mekaniska tryckverkan sker 
stötvis (d. v. s. kombinerat med en 
skakning), som vid trafiken på en 
väg. Denna »flytning» är en ganska 
invecklad process, på vilken här icke 
kan närmare ingås. — Andra jord
arter, som t. ex. normal morän, visa 
icke, eller endast mycket ofullstän
digt, denna egenskap.

Om en väg är byggd över jäslera, 
kan genom tjälskjutning vattenöver- 
mättat jäslereflytande vägkroppsma- 
terial upptränga från förhållande
vis stora djup (åtminstone en meter,



Fig. 4. »Allmän ytuppmjukning», orsakad av *inre» vatten (tjälskjutnings vatten). Lenhovda samhälle, 
Kronobergs län. (Förf. foto, 9 april 1930.)

Fig. 4. General softening of road-surface, caused by »internal water», i. e. water which by the process 
of frost-heaving has been drawn upwards to the level of freezing and deposited in the frozen soil (here: in or 

immediately under the road-surface). Lenhovda, near Växjö, Southern Sweden.

förmodligen något mer) och. sönder
bryta samt ntflyta över den fullstän
digt torkade och fasta vägbanan 
(typiskt tjälskott, jfr fig. 1). Består 
vägkroppen av en jordart med endast 
svag flyttendens, ex. normal morän 
(eller styv lera), han aldrig en sådan 
uppträngning från större djup ske 
(även om genom riklig israndning på 
djupet ett betydande vattenöverskott 
därstädes förefinnes). Endast när 
uppmjukningen är lokaliserad nära 
ytan, d. v. s. när riklig israndning ti
digare bildats i eller omedelbart un
der själva vägbanan, inträda här tjäl- 
lossningssvårigheter, och då i form 
av allmän ytuppmjukning.

Den allmänna jordartsför delning en 
(»jäsleror» vanliga i Norrland, säll
synta i södra och mellersta Sverige) 
och klimatolikheter (strängt vinter

klimat i Norrland, mildare i södra 
och mellersta Sverige) samverka allt
så till den generella olikheten i den 
dominerande typen av tjällossnings- 
svårigheter: tjälskott i Norrland, all
män ytuppmjukning i södra och mel
lersta Sverige.

Att skillnaden dels endast är en 
fr ekvens skillnad, vilken kan reduce
ras av klimatiska abnormiteter, dels 
att kontinuerliga övergångar givas 
mellan tjälskott och allmän ytupp
mjukning, bör dock med skärpa 
framhållas.

Vilken betydelse har då ytvattnet 
(smält- och nederbördsvatten) för 
den allmänna ytuppmjukningen? 
Dels gives det otvivelaktigt fall, där 
den senare uteslutande beror på yt
vatten (särskilt icke-tjälskjutande 
sandjordar), dels får även i övriga



Fig. 5. Samma väg som fig. 4. Pilarna a och b peka på de i det djupa vänstra hjulspårets linje belägna
provtagningspunkterna för proven L 2 a och L 2 b, tabell 2 och fig. 6. Den bäriga fläcken mitt i vägen,

vars sammansättning L 2 a återger, framgår tydligt. (Förf. foto, 9 april 1930.)
Fig. 5. The same phenomenon on the same road as in Fig. 4. The arrows a and b show the points (in
direction of the left deep wheel track whence the soil-bed samples L 2 a and L 2 b, Table 2 and Fig. 7 have

been taken.

fall ytvattnet stor, ehuru huvudsak
ligen indirekt betydelse, i det ytvatt
net förhindrar vägbanans uttorkning. 
Om regn ej faller, eller vägbanan ej 
överflytes av smältvatten, minskar av- 
dunstningen vägbanans vattenhalt; i 
gynnsamma fall kan t. o. m. avdunst- 
ningen hålla det vid smältning suc
cessivt frigjorda vattenöverskottet 
stången. Genom översilning av yt
vatten förblir däremot hela det fri
gjorda vattenöverskottet verksamt.

Om vägbanan blir så lös, att den 
genom trafiken bringas i nästan fly
tande tillstånd, kan ju även ytvattnet 
inarbetas i vägbanan och på så sätt 
även direkt bidraga till bärighetsned- 
sättningen.

*

Vilka äro de praktiska åtgärder, 
som kunna vidtagas för att hindra 
y tuppm jukningen i tjällossningen? 
Flera äro redan tidigare berörda,* 
särskilt de, som avse åtgärder för 
vattnets snabbast möjliga avledande 
från ytan; de skola därför ej här på 
nytt behandlas. Ett nytt moment har 
emellertid tillkommit: samma åtgär
der, som minska eller hindra tjäl
skjutningen, och som i flera publi
kationer äro utförligt behandlade,** 
minska även ytuppmjukningen.***

• Se Beskow 1930 b.
** Beskow 1929 b, 1930 a, 1930 d, etc.
*** I de fall nämligen där denna, vilket 

förefaller att vara regeln, enl. ovanstå
ende beror på tjälskjutning; något som 
kan avgöras genom avvägningar eller 
provtagning av tjälad vägbana.



Fig. 6. Den harmoniska sorteringskurvan y =  x^, där 
x == kornstorlek och y =  kvantiteten partiklar mindre 
än x, vid tre olika värden på exponenten q. Den 
tätaste packningen är erhållen inom detta variations- 
intervall för q (q = . 1/2 — 1li)- Som ett medelvärde 
kan q =  0.4 väljas, alltså motsvarande den mittersta 

kurvan.

Fig. 6. The harmonic assortment curve y =  xQ, where 
x =  grain size and y =  quantity of grains x ; by 3 
different values of the exponent q. The minor pore 
space is experimental found in the variation interval 
q =  r/a—1/b (Andreasen & Andersen, 1930). As a meann 

value q — 0.4 can bi fixed (the central curve).

Framförallt borde täckdikning, men 
även enklare, rätt ytlig sandbädd 
(grov sand!) kunna komma till an
vändning.

En annan, till sina huvuddrag tidi
gare berörd* principiellt skiljaktig 
möjlighet står emellertid till buds, 
nämligen att avpassa vägbanans 
kornstoriekssammansättning så, jatt 
bärigheten blir tillräcklig även vid 
vattenövermättning.

I den citerade uppsatsen (»Om vä
garnas bärighet») framhålles, att det 
är två egenskaper, som (för detta än
damål) böra eftersträvas beträffande 
vägbanans sammansättning: största 
möjliga täthet och största möjliga 
bärighet vid vattenövermättning. Tät
heten är önskvärd för att till det

* Se »Om vägarnas bärighet vid vat
ten övermättning», Beskow 1930 b.

Fig. 7. Blandningen y =  x° 4 uttryckt i procent
talen av fraktionerna med intervallet VlO : 1 (se mitt
raden i tsbellen). På x-axeln är här kornstorleken 

avsatt logaritmiskt
Fig. 7. The assortment y =  x°-4 of Fig. 6, in the 
system of projection usual in geological etc. publications. 
Vertical: percent of each fraction. Horisontal: grain 
magnitude (logaritmic scale). The quote between the 
fraction limits is constant, and here =  ViO : 1. The 
assortment can be started from an optional first (coarsest) 
fraction; but if the grain composition shall express 
highest supporting capacity by water-super saturation, 
the coarsest fraction may be macadam, or coarse gravel 

{here: HO — 6.3 mm).

minsta möjliga inskränka ytvattnets 
nedträngande och därmed i det läng
sta fördröja vägbanans vattenöver
mättning. Efter de nya data, som 
framkommit beträffande den allmänna 
y tuppm jukningen i tjällossningen, är 
emellertid tätheten icke en fullt så 
viktig egenskap som förf. tidigare an
tagit. Emellertid förmodades det, att 
kornstorleksfördelningskurvan för tä
tast möjliga packning även borde un
gefär motsvara kurvan för största 
bärighet vid vattenövermättning (un
der förutsättning av att den får fort
sätta in på grus- och stenområdet). 
Samtidigt återgavs den nämnda ide
ala sorteringskurvan (fig. 3—4), och 
framhölls, att det i praktiken givetvis 
ej kunde ifrågakomma att söka vin
na ens tillnärmelsevis anslutning till 
denna, utan endast att söka genom 
lämplig grustillsats i erforderliga fall 
förändra vägbanans sammansättning



i riktning mot idealkurvan. Hur stor 
avvikelsen (variationen) i praktiken 
kunde tillåtas vara, med likväl bibe
hållna krav på fullgod bärighet, finge 
avgöras genom praktiska försök.

I tabell 2 och fig. 8 återgivas ett 
antal kornstorleksanalyser av väg- 
baneprov, tagna våren 1930 från de 
nämnda provsträckorna (i Växjö
trakten och Roslagen). Provtagning
en skedde efter följande princip: 
Av en i tjällossningen vattenövermät- 
tad vägbana (fritt vatten, härrörande 
från tjälen, uppressat till ytan) är of
ta vissa partier bäriga, andra alldeles 
obäriga. Antingen kan vägen i mit
ten och i trafikspåren vara bärig men 
obärig» närmare kanten, eller — och 
sådana sträckor äro de gynnsam
maste ur provsynpunkt — kan längs 
ett och samma huvudhjulspår en viss 
fläck vara bärig (hjulspåret föga 
nedsänkt), medan på ömse sidor bä
righeten är mycket ringa (djupt ned
skuret hjulspår). Vägbaneprov äro 
nu tagna dels från påfallande bäriga, 
dels från påfallande obäriga fläckar, 
varvid särskilt eftersträvats att er
hålla proven parvis, d. v. s. ett av var
dera typen tagna så nära varandra 
som möjligt, vanligen på ett avstånd 
mindre än en meter.

Som av fig. 8 framgår, är tenden
sen mycket tydlig och densamma för 
samtliga prov, i det att kurvorna för 
bärig vägbana avvika från de för 
obärig vägbana åt samma håll, näm
ligen mot större likhet med ideal
kurvan.

De obäriga proven falla huvudsak
ligen under grusstorleken (2 mm) 
åtminstone under gränsen för grovt 
grus (6 mm), och äga oftast ett mar
kerat maximum inom sand-omrhået. 
Karakteristiskt för de bäriga proven 
är den avsevärda mängden grovt 
grus och sten. Vilken sorterings- 
kurva som helst kan härledas ur vil

ken annan kurva som helst genom 
en på visst sätt sammansatt tillsats, 
och inom varje par kan den bäriga 
härledas ur den obäriga genomi till
sats till denna av framförallt sten och 
grovt grus (samt mestadels något 
sand),* vilket är helt naturligt med 
hänsyn till vägbanematerialets upp
komst och provens relation till var
andra.

När det gäller svagare trafikerade 
vägar över moränterräng (ex. A och 
B), utgöres vägbanans stomme av den 
på stället förekommande moränen 
(pinnmon),** med större eller mindre 
grus- och stentillsats. Förändringen 
genom krossning på grund av trafi
ken är här ringa. I vägkanterna är 
grus- och stentillsatsen liten, och 
uppkrossningen så gott som ingen, 
varför vägbanan här i det närmast 
motsvarar den råa moränen —  så är 
förhållandet med H2b, något mindre 
utpräglat med Hlb.

På starkt trafikerade vägar där
emot, med ordentlig makadamisering 
och riklig grusning, består den egent
liga vägbanan helt och hållet av des
sa material jämte deras förslitnings- 
produkter*** (exempel fig. E och F).

* Framhålla^ bör, att eftersom alla 
komstorleksstaplarna äro beräknade 
som delar av totalsumman =  100 %, får 
en tillsats av en viss fraktion den effek
ten, att procenttalet av samtliga övriga 
kornstorlekar i den nya blandningen min
skas i motsvarande grad. Så är t. ex. i kur
vorna/ H2a (fig. A) och Hla (fig. B) 
sammansättningen av det finaste mate
rialet, t. o. m. 0,6 mm, fullkomligt lika, 
ehuru totala mängden material finare än 
0,6 mm, och alltså mängden av varje 
fraktion, är mindre i Hla än i H2a — be
roende på den större tillsatsen grus och 
sten i Hla.

** Över lerterräng utgöres ju bärlagret 
likaledes ofta av morän, ehuru ditförd.

*** p4 yägar över åkerterräng tillkom
mer därjämte den fordonens hjul medföl
jande leran.



Tabell 2.
Mekaniska analyser av vägbaneprov. Siffrorna ange viktsprocent.
Mechanieal analys of samples of road-surfaces, weightpercents o f total.

Korngruppens
benämning Sten Grovt

grus
Fint
grus

Grov
sand

Mellan-
sand ;Grovmo Finmo Grov

mjäla
Fin
mjäla Ler

Kornstorlek mm
Grain-size mm > 20 2 0 - 6 6 - 2 2— 0.6

C
»

©15
0

ö 0.2
— 0.06

0.06
— 0.02

0.02
- 0.006

0.006
— 0.002 < 0.002

Prov nr:
Specimen nr

H 2 a 23.7 9.9 11.4 20.2 13.6 12.6 5.2 2.6 0.9 0.0
H 2 b — 1.4 13.4 22.0 23.4 22.5 9.8 3.1 0.9 2.5

H 1 a 19.5 20. o 15.5 19.2 9.7 8.7 3.7 1.85 0.4 1.4
H 1 b 6.4 lO.o 12.5 20.1 18.5 18.8 7.8 3.0 0.9 2.3

L 3 a 14.3 18.6 11.7 21.2 11.6 7.5 6.1 4.6 1.7 3.0
L 4 11.9 9.5 13.4 25.8 13.9 9.7 5.5 3.9 1.2 5.0

L 2 a 8.8 23.0 16.2 23.6 10.1 6.4 4.5 3.7 1.6 2.7
L 2 b 4.5 10.9 28.4 27.6 9.7 6.5 4.6 3.0 1.5 2.5

W l a 19.9 17.2 14.1 21.6 15.5 5.8 2.2 1.4 0.5 2.0
W l b 8.3 10.9 16.4 20.9 28.8 7.8 2.0 1.2 0.4 3.35

W 2 a 32.4 15.9 13.1 14.4 13.7 5.5 1.8 1.04 0.42 1.3
W 2 b 20.3 8.8 14.7 17.5 9.7 7.0 1.8 1.08 0.56 3.6

Anmärkningsvärt är, att samtliga 
bäriga prov, vilka alla äro tagna mitt 
i trafikspåren, alltså från platser med 
stark krossning, samt de obäriga 
prov (L4 och L2b), som likaså tagits 
i hjulspåren, visa ett utpräglat maxi
mum inom grovsandområdet. Då det
ta gäller för prov från så vitt skilda 
lokaler, är det icke sannolikt, att or
saken är en särskilt stor mängd 
grovsand i det tillförda gruset (ett 
större antal provpunkter vore dock

önskvärt) ; förmodligen är detta grov- 
sandmaximum ett resultat av kross- 
ningen genom trafiken. På denna 
komplicerade fråga skall här ej när
mare ingås; men då uppenbarligen 
ifrågavarande korngrupp (0,6—2
mm) är mycket grov och på intet sätt 
representerar gränsen för förmal- 
ningsförmågan, kan man, åtminstone 
som en arbetshypotes, antaga, att 
grovsandstorleken representerar slut
produkten för den egentliga kross-

H 2 a =  Bärig vägbana från huvudhjulspår, djup 0 —10 cm) „  ,  v .. ...
H 2 b =  Obärig vägkant, djup 0—10 cm \ nuseDy vaxJ°*
H 1 a =  Bärig vägbana från huvudhjulspår, djup 0—8 cm) u 11qa1w _ V hv,-*
H 1 b =  Obärig vägkant, djup 0—8 cm { ^ ^
L 3 ä =  Bärig vägbana från huvudhjulspår. 2 km s. om Lenhovda, Småland. 
L 4 =  Obärig vägbana, hjulspår nära kanten. » » » »

t o t =  ?urig- vä?bf na' huvudhjulspårj Lenhoyda samhälle.
L 2 b =  Obarig vagbana, » J

w  1 t =  S  vägmitt djup 0 -1 0  cml Vaxholm -Ö . Eyd.
W 1 b =  Obarig vagkant, » » » ) J
w  o t =  VägIf itti djup 0 -1 0  Cm! Vaxholm—Ö. Ryd.W 2 b =  Obarig vagkant, » » » J J



Fi
g. 

8. 
So

rt
er

in
gs

ku
rv

or
 

för
 

ett
 

an
ta

l 
vä

gb
an

ep
ro

v 
(= 

gr
afi

sk
 

fra
m

st
äl

ln
in

g 
av 

ta
be

ll 
2).

 
H

eld
ra

gn
a 

ku
rv

or
 

be
ty

da
 

bä
ri

g,
str

ec
ka

de
 

ku
rv

or
 

ob
är

ig 
vä

gb
an

a.
 

Se 
f. 

ö. 
te

xt
en

! 
(O

bs
.! 

Ko
rn

st
or

le
ks

sk
al

an
 

är 
lo

ga
ri

tm
is

k.
)

Fi
g 

8. 
Di

ag
ra

m
s 

of 
a 

nu
m

be
r 

of 
m

ec
ha

ni
ca

l 
an

al
ys

es
 

{g
ra

in
-c

oa
rs

e 
an

al
ys

es
) 

fro
m 

re
si

st
an

t 
roa

d 
su

rfa
ce

s 
{w

ho
le 

dr
aw

n 
cu

rv
es

, 
let

ter
 

”a
”)

, 
an

d 
no

n 
re

si
st

a
n

t 
roa

d 
su

rfa
ce

s 
(b

ro
ke

n 
cu

rv
es

, 
let

ter
 

»&
»).

 
Se

e 
als

o 
Ta

ble
 

2, 
of 

wh
ich

 
the

 
fig

ur
e 

is 
a 

di
re

ct 
gr

ap
hi

ca
l 

pr
oj

ec
tio

n.
 

N
ot

e: 
Th

e 
sca

le 
for

 
the

 
gr

ai
ne

-si
ze

 
is 

lo
ga

ri
th

m
ic

.



ningen av gruset och stenen, d. v. s. 
uppdelningen i mindre enheter som 
en effekt av trycket. Därjämte före
kommer en annan sönderdelnings- 
process, nämligen målning, varvid 
material avnötes genom gnuggning 
av partiklarna mot varandra. Denna 
senare process, vilken med säkerhet 
når ned till betydligt mindre partikel
storlekar än den direkta krossningen, 
arbetar ej så snabbt att den förmår 
utplåna det tydliga anrikningsmaxi- 
mum inom grovsandområdet som 
krossningen åstadkommer.

*

Att större mängd grovt material i 
vägen åstadkommer ökad bärighet, är 
dock förvisso ingen nyhet. Det värde 
dessa sorteringskurvor äga ligger 
främst i, att de ge möjlighet till kvan
titativ bedömning, d. v. s. en uppfatt
ning om hur grovt detta material 
måste vara, och hur stora mängder 
som erfordras. Att stora kvantita
tiva och kvalitativa skillnader i sam
mansättning kunna åstadkomma stora 
skillnader ifråga om bärighet är 
självfallet; intressantast är o därför 
de fall, där skillnaden såväl kvantita
tivt som kvalitativt (== betr. kornstor
leken) är så liten som möjligt, alltså 
fig. C och D.

Beträffande kornstorleken är det ej 
underligt, att t. ex. en sammansättning 
;som W lb (fig. E) eller H2b (fig. A) 
äger mycket dålig bärighet vid vat
tenövermättning, då de ha utpräglade 
maxima inom den ganska fina san
dens område. Däremot var det i viss 
mån oväntat, att en sammansättning 
som L2b (fig. D), där maximum fal
ler mellan grovsand och fint grus 
(vid 2 mm), kan äga en mycket ringa 
bärighet — fint grus är ju ändå här 
den rikligast företrädda kornstorle
ken! Detta exempel, kombinerat med 
de övriga, visar med utomordentlig

tydlighet* att de kornstorlekar, som 
åstadkomma full bärighet, är o grovt 
grus och sten, medan däremot grov
sand och t. o. m. fint grus icke ge till
räcklig bärighet vid vattenövermätt
ning.

Av fig. D framgår vidare tydligt, 
att stengruppen icke är nödvändig, 
utan att tillräcklig mängd av det gro
va gruset enbart ger tillfyllest bärig
het. Den relativt obetydliga skillna
den mellan de två kurvorna i fig. D, 
där den bäriga härledes ur den obä
riga genom att en del av den senares 
grovsand — fingrus ersättes med 
grovt grus,** vilken skillnad i prak
tiken innebär skillnaden mellan »bot
tenlöst» och fullständig bärighet i 
tjällossningen, illustrerar hur utom
ordentligt känsligt vägbanans beroen
de av kornstorleken är.

De praktiska slutsatserna bli föl
jande:

1. Använd icke sandigt eller fint 
grus till vägar med benägenhet för 
allmän tjällossningsuppmjukning!

2. Hur stor grovgrus- och sten- 
mängd, som bör ingå i vägbanan för 
att full bärighet skall uppnås, beror 
på sammansättningen i övrigt. Föl
jande ungefärliga mått kunna angi
vas. Om vägbanans sammansättning 
icke visar något utpräglat maximum 
inom sandområdet utan äger en rela
tivt jämn utbredning med måttligt hög 
grovsand — mellansandhalt (2—0,2

* De två proven L2a och L2b äro båda 
tagna från ena huvudtrafikspåret av en 
ofantligt uppblött väg, där en kortare 
sträcka (prov L2a) var absolut fast och 
hård, trots att vägbanan även där var rik
ligt vattenövermättad.

** Då de båda kurvornas finare mate
rial, fr. o. m. finsand, är identiskt lika 
sammansatt, synes orsaken till olikheten 
sannolikast vara, att den bäriga sträckan 
råkat bli grusad med grövre grus än den 
övriga delen, eventuellt att uppkrossning 
på hela sträckan förstört det grova gruset, 
vilket ersatts endast på en kort bit, näm
ligen den bäriga sträckan.



mm), behöver mängden grovt grus 
och sten ( =  över 6 mm) ej uppgå till 
mer än 30 % — visar däremot sam
mansättningen ett utpräglat dylikt 
maximum inom sandområdet, bör hal
ten absolut överskrida 35 %, helst 
närma sig 40 %.

3. För en rationell grusväghåll
ning är det önskvärt med likformigt 
underhåll på de i trafikhänseende en
hetliga sträckorna. Vägbanans sam
mansättning blir då icke underkas
tad några större växlingar från punkt 
till punkt, varför de för bestämning 
av kornstorlekssammansättningen er
forderliga proven kunna tagas glest. 
Det bör då ligga inom de praktiska 
möjligheternas gräns att genom prov
tagning och kornstorleksbestämning 
(endast sållning behöver ifrågakom- 

ma, då synbarligen beskaffenheten av 
det finaste materialet icke spelar nå

gon större roll för bärigheten) kon
trollera vägbanans sammansättning, 
och anpassa grusvalet därefter — nå
got som i de flesta fall förutsätter 
sortering av gruset.

4. Självfallet är det en mängd and
ra egenskaper, utom bärigheten, var
till hänsyn måste tagas vid grusun
derhållet* — på starkare trafikerade 
vägar äro dessa andra egenskaper 
utan jämförelse de viktigaste. Ide
alet är här en anpassning till den 
sammansättning som i största möj
liga grad uppfyller alla krav.

5. Men åtminstone för de i allmän
het svagare trafikerade vägar, där 
bärigheten i tjällossningen (-arna) är 
den viktigaste frågan, kan ovanståen
de framställning redan nu tillämpas. 
Viktigast är därvid den omständig
heten, att gruset måste vara grovt för 
att god bärighet skall uppnås.

SUMMARY

At first a short abstract of two 
former papers on the frost-problem 
may be given, on which the present 
paper is partly based, viz.:—.

BESKOW, GUNNAR, Tjälproblemets 
grundfrågor (Fundamental ques
tions of the frost-heaving problem 
in road building). Meddelande n:o 
13 från Svenska Väginstitutet. 
Svenska Vägföreningens Tidskrift 
1929, No. 1 (February), pp. 12 
—26.

Based on studies and experiments 
in the field, and laboratory work on 
various soils. Frost-heaving is shown 
to depend upon discontinuous freez
ing of fine soils (particle-size <
0.06 mm), i. e. upon the formation of 
a system of ice-layers, orientated in 
a direction parallel to the surface. 
By this very complicated process, 
which is caused by the difference

between the lowered freezing tempe
rature in the spaces between the soil 
particles, and the freezing tempera
ture in discontinuities (fissures, 
greater pores etc.), water is drawn 
from the adjacent soil to the growing 
ice-layer; if the soil column is in 
contact with free water (e, g. ground
water) water-suction to the freezing- 
level takes place, whereby the water- 
content in the frozen part of soil 
considerably increases; an increase 
of volume also takes place (in direc
tion of the minor resistance, i. e. 
upwards). By melting, this water- 
excess will reduce the strength of the 
soil (»frost-boil»).

The driving force is said to be the 
capillary pressure; it may more cor

* Flera av dessa faktorer — hänsyn 
till bindningen, dammbildningen, korruge- 
ringen etc. — vilka ännu äro ytterst obe
tydligt utredda, äro föremål för pågående 
undersökningar.



rectly be said to be the expansive 
force of absorption-water around the 
particles, but the capillarity anyhow 
limits the possible sub-pressure in 
the pores that causes suction.

Quantitatively, frost-heaving de
pends on two main factors. Particle 
size determines freezing-temperature, 
capillarity, and permeability. Coarse 
soils do not freeze discontinuously; 
very fine soils (stiff clay) certainly 
become ice-banded and have a very 
high capillarity but as permeability 
is proportional to d2, capillarity prop.

(where d =  particle-size) their per
meability becomes very low, and too 
low to allow any more important 
upward suction. Intermediate soils 
(loam and silt) have a high capil
larity and considerable permeability; 
they show a maximum water-suction 
and frost-heaving.

The second main factor is the 
distance to ground-water; the greater 
this distance is, the smaller becomes 
the actual capillary force, and the 
greater the resistance: i. e. the small
er the frost-heaving.

BESKOW, GUNNAR, Dräneringens 
betydelse för vägarnas tjälförhål- 
landen (The influence of draining 
on the frost effects in roads). Med
delande n:o 15 från Svenska Väg- 
institutet. Svenska Yägföreningens 
tidskrift 1929, No. 3 (April), pp. 
228—240.
The influence of distance to

ground-water on the extent of frost- 
heaving appears from a very great 
number of levellings from frost-heav
ing railways and roads. Heaving ge
nerally is greater in cuts than at 
embankments, while ground-water 
level generally reproduces the undula
tion of ground surface (though with 
reduced amplitude). On roads, frost- 
boil (the disturbance resulting from 
frost-heaving) only appears in places

where it can be shown that the depth 
to the ground-water level is relatively 
small — in cuttings, or where ridges 
of water-conducting coarse material 
occur closely below the surface of 
the frost-heaving sediment.

Also lowering the ground-water 
(by draining) is one of the most 
successful methods for diminishing 
the frost-heaving. It has at various 
conditions been tested on Swedish 
roads, and found to be absolutely 
dependable at circumstances corre
sponding to most existing conditions, 
the qualities of which are discussed. 
But mostly it does not exclude frost- 
heaving, only diminishes it, as capil
larity of frost-heaving soils varies 
between l 1/4—10 m; and thus, to 
completely prevent moving of the 
worst frost-heaving soils (as is desi
rable e, g. for railways) with their 
capillarity of 3—8 m, the ground
water would have to be lowered to 
a degree theoretically =  capillarity, 
practically =  the greater part of it. 
(The freezing of water, pre-existing 
in soil, also causes a heaving, but a 
very inconsiderable one, about 1 cm 
pro meter). A draining depth of 1.5 
å 1.8 m below the road surface re
duces the water-suction by freezing 
to such a degree, that deformation of 
the road-bed in spring (frost-boil) is 
prevented.

As remedy for frost-boil of roads, 
drainage (mostly subsoil d.) is found 
to be a really perfect method, involv
ing the smallest cost, but here the 
practical importance of the frost ef
fect is not the frost-boil, but the heav
ing itself, the availability of drai
ning as preclusive method is conside
rably limited.

THE PRESENT PAPER.
Here a very common pi momenon 

of the roads is dealt with, viz. the 
softening of the road-surfaces in 
spring through water-supersatura-



tion. This phenomenon the author 
former had regarded as caused 
mainly by external water, i. e. surface 
water proceeding from melting snow, 
rain etc.; and thus the role of the 
ground-frost to be only a passive 
one, i. e. preventing the waters sink
ing downward. In such case a great 
theoretical difference would exist 
between this phenomenon and frost- 
boil, though a local cooperation 
between the two phenomena in many 
cases might be presumed.

But later studies have shown that 
common surface-softening of roads 
in spring to a unimagined extent is 
caused by internal water, i. e. are 
due to processes analogous with the 
ones causing frost-heaving and frost- 
boil. By means of levelling it has 
been proved, that roads over ordinary 
moraine-ground in Southern Sweden 
show a considerable frost-heaving; 
during the extremely mild winter 
1929—1930 commonly from 6 to 8 cm 
up to 10 cm, although the frost depth 
was only round 15 cm. This signifies 
that the frozen excess of ŵ ater was 
deposited in the top layers of the 
road. In accordance herewith the 
frozen upper part of the road, consist
ing only of local moraine soil, with 
comparatively small additions of 
gravel and macadam, was abundantly 
stratified by fine ice layers, Samples 
of this frozen road-bed, when melted, 
showed a great excess of free water 
(see Table 1, p. 4). (By shaking the 
soil became a muddy fluid; after 
settling free water rested on the sedi- 
mented soil.)

Even later in the spring these roads 
showed a considerable extent of free 
water on their surface until the last 
remainder of road-frost had melted. 
That this excess of water proceeded 
from melting sub-grade frost was 
clear from the fact that there had 
been no snow or rain on the roads 
for at least 10 days, and that such

surface water only was present 
where soil-frost with plenty of ice 
still remained in the road.

The difference between frost-boil 
and general surface softening is one 
of degree. The fact that the former 
phenomenon dominates in Northern, 
the later in Southern Sweden is due 
to co-operation of two causes, one 
climatic and one geological. In North
ern Sweden the rule is a severe 
winter climate and frequent occurren
ce of well-sorted fine sediments with 
none or rare presence of are much 
inclined to flowage by also very small 
excess of water. These soils, when 
ice-banded and afterwards melting in 
spring, are pressed upwards, often 
from great depths (one metre or 
more), and constitute typical frost- 
boils. In Southern Sweden, a mo
derate winter climate with shallow 
ground-frost is most common, in con
junction with a general infrequency 
of soils much inclined to solifluction: 
thus the ice-banding and the soften
ing are mostly decidedly superficial 
in character.

The role of the external water, or 
water proceeding from rain or melt
ing snow, is consequently appreci
ably limited. It is nevertheless a very 
important factor, though mostly indi
rect in effect. In case of no external 
water the evaporation from the road 
surface (aided by suction from be
low) will diminish the internal water 
excess, but if the road surface is 
covered by external water the 
internal water excess will be 
retained. Also in special cases on 
coarse, sandy ground where no frost- 
heaving, and thus no internal water 
excess, is to be found, the external 
water is the sole cause of the soften
ing, as it very easily permeats coarse 
material, but is prevented from sink
ing downwards by the impermeable 
frost-level.



It is natural that the preventive 
measures against surface softening 
of roads in the spring should be di
rected towards preventing or dimin
ishing the water excess. In so far as 
the excess of w~ater is of external 
origin, this may be attained by keep
ing the road free from walls of snow 
on the road sides (for the reasons 
why such walls not only supply the 
road with melting water but also 
make the top frost-levels concave; see 
Beskow 1928). But when the water- 
excess is of internal origin, deposited 
in the road-bed by the process of 
frost-heaving, the measures for pre
venting or diminishing frost-heaving 
and frost-boil carefully proved and 
commonly practised in Northern and 
Central Sweden, and described in 
Beskow No. 6, may be found suitable, 
Especially deep sub-soil drainage, 
being a relatively cheap method, also 
here will be recommendable.

Another method, which differs 
from the above in principle, may also 
be used, viz. making the road-bed of 
such composition that it offers suffi
cient resistance to water-super satu
ration (i. e, excess of water). Theo
retically this problem is dealt with in 
a former publication (Beskow 
1930 b), where is is assumed that the 
assortment of materials, beginning 
with stone or coarse gravel and such 
as to give the smallest pore-space, 
will be near the ideal one (see Fig. 
6—7), and that a too great difference 
from this composition will result in 
too low supporting capacity.

Now for some empiric data on this

subject. Whereas some parts of a 
road are deeply dissolved, other 
parts, although water-supersaturated,
i. e. with internal water from the 
melting sub-grade frost overflowing 
the surface, may be found wholly 
resistant. From such different parts 
of the road surface samples have 
been taken, generally two and two, 
one from a resistant, another from a 
closely adjacent, non-resistant, patch. 
Mechanical analyses of these samples 
are given in Table 2 and Fig. 8. It 
will appear that resistant composition 
always differs from the non-resistant 
one in the same way, and in direc
tion of greater similarity with the 
curve of ideal composition. No de
tailed analysis of the comparative re
sults can be made in this summary 
report, but one finds, for instance, 
that even a very high percentage of 
coarse sand and fine gravel (No. I 2 
b) does not give the desired resistan
ce; coarse gravel, or stone, is neces
sary. Also some quantitative rules 
about the requisite proportions of 
coarse material can be inferred.

Of course, these investigations 
must be appreciably extended before 
it will be possible to lay down de
tailed rules on the above mentioned 
subject, that of adapting the mecha
nical composition of road-covering 
to provide sufficient resistance to 
water-supersaturation. Considera
tion must also be paid to other im
portant demands on the qualitites of 
the road-covering, such as gravel- 
economy, resistance to corrugation, 
and so on.
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