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OM ISOLERINGSÅTGÄRDER MOT TJÄL8KOTT OCH
TJÄLSKJUTNING

av
Fil. d:r Gunnar Beskow.

I ett par föregående uppsatser* har 
förf. närmare behandlat täckdikningen 
som avhjälpande åtgärd mot tjälskotts^ 
bildningen, medan övriga brukliga meto
der endast kortfattat omnämnts. I före
liggande uppsats skola de praktiska slut
satser, till vilka man kommit beträffan
de nämnda metoder i korthet framläggas. 
Förf. stöder sig därvid dels på litteratur- 
uppgifter** och muntliga meddelanden 
från ett stort antal vägmän, dels på re
sultaten från provvägar,*** samt egna 
iakttagelser, såväl från provvägar som 
från vanliga vägar.

Det gemensamma för alla dessa 
metoder är, att ett ” isoleringslager” 
anbringas på visst djup i vägkrop- 
pen. Olikheten ligger icke endast i 
det till isoleringslagret använda ma
terialet, utan även i det sätt varpå det 
” isolerar” , vilket material som kan 
påfyllas på isoleringslagret, o. s. v.

Den för samtliga isoleringsmedel

* Sv. vägfören:s tidskr. 1929, n:o 3, 
samt 1930, n:o 1; Meddelande n:o 15 och 
21 från Svenska Väginstitutet.

** Protokoll över diskussionsmötet i 
tjälfrågan i Luleå den 5 och 6 oktober 
1925. Sv. vägfören. tidskr. 1926, h. 1; 
Meddelande n:o 2 från Sv. Väginstitutet.

*** Provvägarna, utförda för Svenska 
Väginstitutet, äro med vederbörligt stats
bidrag bekostade av respektive vägdi- 
strikt. De viktigaste provvägarna beträf
fande olika isoleringsmaterial äro beläg
na i Västerbottens län, inom Umeå tings
lags vägdistrikt, och äro utförda under 
överinseende av kapten K. Kinch med 
vägmästare H. Hedlund som arbetsledare. 
På senare år äro ett par provvägar ut
förda eller påbörjade i Norrbotten, i Älvs
byns vägdistrikt, arbetsledare J. Chri- 
stiansson, samt i Överlule vägdistrikt, 
under överinseende av vägmästare O. 
Sander.

gemensamma egenskapen är, att de 
” bryta kapillariteten” , d. v. s. hindra 
den kapillära vattenuppsugningen 
från underliggande jord. Detta sker i 
vanliga fall genom materialets luckra 
beskaffenhet (låga kapillaritet), så 
hos sand, ris, mossa, sågspån etc. 
Eiset har, på grund av de stora po
rerna i även en hårt packad risbädd, 
praktiskt taget ingen kapillär lyftför
måga; sand äger en låg men dock 
märkbar kapillär stighöjd, vilken för 
icke alltför fina sandslag dock nä
stan alltid är mycket mindre än av
ståndet till grundvattenytan; men då 
sandens kapillaritet är omvänt pro
portionell mot kornstorleken inses 
lätt vikten av att icke använda allt
för fin sand (t. ex. grovmo) i sand
bäddar, i synnerhet i sankt läge.

Men utom genom ett poröst lager. 
som ”bryter kapillariteten” , kan vat
tenuppsugningen till överliggande 
jord hindras på ett principiellt mot
satt sätt, medelst ett ogenomträngligt 
lager. Detta är principen i den av ci
vilingenjör H. Pöpke föreslagna me
toden med ” tätt skikt” av plåt, asfalt
papp, plywood o. dyl. Det är även 
troligt att s. k. ”dya” — i de fall där 
starkt förmultnad, humusrik torvjord 
användes — i sammanpressat tillstånd 
verkar som ett ganska ogenomträng
ligt lager.

Dessa ” isoleringsmedel” verka allt
så isolerande på det sätt, att de iso
lera överliggande jordmassor från 
kapillär vattenförbindelse med under
laget.

Svenska väginstitutets meddelande 26.
Särtryck ur Svenska vågföreningens tidskrifty häfte 3, årgång 1930.



Därjämte äga emellertid några av 
dem en utpräglad värmeisoleringsför
måga, nämligen ris och mossa samt 
sågspån, och i någon mån även den mer 
förmultnade ”dyan” , i synnerhet i torrt 
tillstånd. På grund av deras i jäm
förelse med de oorganiska jordarter
na ringa värmeledningsförmåga blir 
tjälens nedträngning i lager av dessa 
material starkt fördröjd; en tjock ris- 
eller mossbädd i en vägkropp kan ofta 
helt hindra tjälning av underliggande 
material, och i alla händelser når 
tjälytan ned till underliggande jord 
betydligt senare, än den eljest skulle 
ha gjort, och slutliga tjäldjupet blir 
mindre. Ris- och mossbädd verkar 
alltså icke endast genom ”vattenisola- 
tion” av överliggande jord, utan även 
genom värmeisolation av underlaget.

Utom denna effekt ha de nämnda 
isoleringsbäddarna även en rent me
kanisk, i det de verka som stabilise
rande bärlager i vägkroppen.

Den praktiska nyttan av isolerings
lager som botemedel mot de i samband 
med tjälen uppstående skadorna å 
vägarna är följande:

Alla dessa isoleringsmedel verka 
t j äl skotts avnär j ande, och av följande 
skäl: Vattenuppsugningen underifrån 
till överliggande jord hindras, varför 
under tjälningen något till is övergå
ende, i tjällossningen bärighetsnedsät- 
tande, vattenöverskott icke anrikas 
över isoleringslagret. Om jorden i 
vägkroppen under isoleringslagret 
blir vattenrik och lös, förmår den 
dock ej upptränga genom isolerings
lagret, vilket jämte överliggande jord 
verkar i hög grad tryckfördelande 
(förutsättningen är givetvis här att 
isoleringslagret fyller vissa minimi- 
anspråk, varom mera i det följande).

Därjämte verka de tjälskjutnings- 
(lyftnings-) minskande eller t. o. m. 
-förhindrande, vilket beror på, att

den tjälskjutande vägkroppen till 
visst djup, nämligen till isoleringslag- 
rets undre yta, ersättes av komplexet 
isoleringslager +  påfylld jord, vilket 
är icke tjälskjutande. Därtill minska 
ju (eller t. o. m. förhindra) de vär- 
meisolerande bäddarna tjälningen i 
underliggande jord, med motsvaran
de effekt vis å vis tjälskjutningen.*
. Sand, å andra sidan, verkar därvid
lag på helt motsatt sätt, ty på grund 
av tjälens större nedträngningsha- 
stighet i sand än i finare jordarter 
når tjälytan förr isoleringslagrets 
bottennivå än eljest, varigenom sand
bäddens generellt tjälskjutningsmin- 
skande effekt i viss mån kompenseras.

Hur stor de olika isoleringsmetoder- 
nas tjälskjutningsminskande effekt 
blir, beror givetvis, utom på det an
vända materialet, på bäddens tjocklek, 
på djupet under vägytan samt på 
tjäldjupet. Även de icke värmeisole- 
rande bäddarna verka naturligtvis 
helt tjälskjutningsförhindrande, när 
de läggas djupare än det kommande 
tjäldjupet. Där tjäldjupet som i Norr
land oftast blir mycket stort (1—2 m 
eller mer), i synnerhet efter den allt 
allmännare genomförda maskinplog- 
ningen, kommer detta naturligtvis 
självfallet icke på fråga.** — Dessa 
frågor behandlas f . ö. närmare vid ne
danstående särskilda beskrivning av 
de olika isoleringsmedlen.

* Minskningen i tjälskjutning blir stör
re än som proportionellt motsvarar för
dröjningen av tjälnedträngningen; ty 
när tjälytan relativt sent nått isolerings- 
bäddens underlag, har i regel grundvat
tenytan hunnit avsevärt sjunka, och vat- 
tenuppsugningshastigheten blir mindre 
än eljest.

** Även bortsett från den avgörande 
kostnadsfrågan skulle i många fall vid 
ett sådant djup av en sandbädd eller ett 
tätt skikt grundvattenytan komma att stå 
över bädden, varigenom dess verkan ble
ve rent illusorisk.



I. Sandbädd. Kapillaritetsbry tän
de; icke värmeisolerande. För att 
ett sandlager fullständigt skall ”bry
ta kapillariteten” erfordras endast, att 
avståndet från grundvattenytan till 
sandlagrets överyta skall vara större 
än sandens kapillaritet; sandlagrets 
tjocklek behöver icke vara större än 
kapillariteten, utan kan teoretiskt va
ra hur liten som helst. Även om ett 
t. ex. 1 cm tjockt sandlager fullstän
digt bryter kapillariteten, erfordras 
emellertid i praktiken av hållfasthets- 
skäl avsevärt större tjocklekar. I 
Västerbottens län, där sandbädd- 
ning användes i särskilt stor utsträck
ning, varierar tjockleken mellan 20 
—50 cm, och är i regel 25 å 30 cm. 
Enligt erfarenheten är därvid den 
mindre tjockleken fullt tillräcklig. 
Viktigt är emellertid, att om sandbäd
den är relativt tunn, den lägges på till
räckligt stort djup (eller rättare med 
tillräckligt tjockt fyllnads- och hård- 
göringslager). Då det är sandbädd +  
överliggande jord, som i tjällossningen 
skall tjäna som tryckfördelände bärla
ger på det lösa underlaget, är det 
fara för, att sandlagret så småning
om skall brytas sönder, om det ligger 
för ytligt. Ett avstånd från sandbäd
dens undersida till balansplanet av 
50—60 cm kan anses för ett gott nor
malmått; sandbäddens tjocklek behö
ver då absolut icke vara större än 
20 cm.

Med avseende på den lämpligaste 
sanden är redan tidigare framhållet, 
att den icke bör vara för fin. Verk
lig finsand eller grovmo bör undvikas, 
dels på grund av dess höga kapilla
ritet, dels emedan den vid hög vatten
halt visar flytjordsegenskaper. I syn
nerhet i sankt läge är sådan finare 
sand olämplig.*

* För att kapillariteten skall brytas 
fullständigt fordras som nämnt, att san-

Livslängden hos en rätt lagd sand
bädd är praktiskt taget oändlig. Tal
rika iakttagelser, såväl från vägar 
som järnvägar, av kontaktytan mellan 
sand och underliggande lera- eller 
” jäslera” visa, att lera eller ” jäslera” 
icke, som man stundom hör förmodas, 
intränger i sandens porer. Vid ojämn 
mekanisk belastning kan visserligen
dens kapillaritet är mindre än avståndet 
från sandbäddens överkant till grundvat
tenytan. Kapillariteten för grov till me- 
delgrov sand är mellan 10— 30, högst 40 
cm men kan för grovmo gå upp till en 
meter och mer. Om en relativt grov sand 
användes, är det alltså ingen fara om t. 
ex. i sankt läge, eller eljest vid rikligt 
vattenförande vägdiken, vattenytan i di
kena skulle nå upp till t. o. m 2 ä 3 
dm under sandbäddens översida; fin sand 
skulle däremot i ett sådant fall leda vat
ten till överliggande jord.

Likväl måste det framhållas, att även 
om avståndet till grundvattenytan är 
mindre än sandens kapillaritet, och allt
så vatten kan ledas upp, sandbädden lik
väl kan avsevärt minska vattenuppsug- 
ningshastigheten. När vatten suges upp 
från grundvattenytan till tjälgränsen i 
en lera, råder följande förhållande: vid 
grundvattenytan råder i jordarten kapil
lärspänningen — noll, men vid tjälgrän
sen råder, på grund av uttorkningen, en 
avsevärd kapillärspänning. Antag att av
ståndet till grundvattenytan är ^2 m, och 
kapillär spänningen vid tjälgränsen mot
svarar ett tryck av —  4 m vatten (d. v. s. 
vattnet i lerporerna vid tjälgränsen står 
under detta negativa tryck =  ”sug- 
tryck”, vilket förorsakar vattenuppsug
ning). Nedåt avtar trycket kontinuerligt 
(enligt en liniär kurva, förutsatt att kon- 
tinuitetstillstånd råder och jordarten är 
homogen), och blir vid grundvattenytan 
=  noll. Inför man nu på t. ex. halva dju
pet (25 cm över grundvattenytan), där 
kapillärtrycket är —  2 m, ett tunt lager 
sand, av låt säga 30 cm:s kapillaritet, kan 
detta lager uppsuga vatten med 30 cm:s 
tryck, d. v. s. upp till tjälgränsen kan 
vatten sugas endast med ett effektivt 
tryck av högst 60 cm, varifrån avgår 
grundvattenståndet; den per tidsenhet 
uppsugna vattenkvantiteten blir alltså 
endast (60— 50) : (400— 50) =  1 : 35 av 
den ursprungliga.



Fig. 1. Felaktig konstruktion av sandbädd. För lågt lagd i förhållande till vattenytan.

den plana gränsytan lera:sand defor
meras, och leran tränga upp som ku
poler eller ryggar i sanden — så t. ex. 
i järnvägsballast mellan syllarna — 
men i fråga om f. ö. korrekt utförda 
sandbäddar i vägar har, så vitt förf. 
har sig bekant, något sådant aldrig 
iakttagits. Som nämnt måste emeller
tid bädden ligga på tillräckligt djup, så 
att en nog stor tjocklek av det tryck- 
fördelande lagret uppnås.

II. Risbädd. Kapillaritetsbrytande; 
värmeisolerande. För risbäddarnas 
kapillaritetsbrytande effekt gäller det
samma som för sandbädd, nämligen 
att isoleringslagrets tjocklek kan vara 
mycket ringa; värmeisoleringsförmå
gan däremot beror ju helt på tjockle
ken. Men även ur stabilitetssynpunkt 
är det nödvändigt, att bädden göres nå
gorlunda tjock; likaså är det mycket 
svårt att få en tunn risbädd samman
hängande och tät, så att inga luckor 
och hål uppstå.

I Norrbotten, där risbäddarna an
vändas i sin största utsträckning, hål
les tjockleken (i sammanpackat till
stånd) mellan 15—30 cm, mestadels 
vid 25 cm.

För att risbädden under längre tid 
skall bilda ett luckert, för underlig
gande jäslera ogenomträngligt skikt, 
är det nödvändigt, att den lägges med 
största noggrannhet, så att inga allt
för glesa partier eller luckor uppstå, 
varjämte riset bör väljas med omsorg; 
endast eller huvudsakligen toppändar 
är förkastligt. Mycket fördelaktigt är 
att så att säga fläta samman grenarna

till en fast matta; härigenom blir sta
biliteten av bärlagret ökad, och glid
ningar, vilka kunna orsaka luckor, 
hindras. Av de trädslag som använ
das är gran (och en) bäst, därnäst 
tall, sämst är lövris.

Vilken noggrannhet som kräves vid 
risbäddens förfärdigande beror givet
vis i hög grad på den underliggande 
jordartens beskaffenhet; är denna 
en morän eller verklig lera, är icke 
faran så stor, medan däremot svåra
re jäsleror (finmo och mjälajordar) 
ha mycket stor benägenhet att så små
ningom intränga i risbädden. På så
dan jordart är det mycket fördelaktigt 
— eller rent av nödvändigt — att läg
ga risbädden på ett lager av skogstorv, 
eller också vitmossa eller björnmossa, 
vilket hindrar leruppträngningen, var
jämte bädden även bör täckas med 
ett dylikt lager, för att hindra överlig
gande jord att vid torka nedrasa i ri
set.* Över huvud taget borde risbäd
darna alltid anbringas mellan ett un
dre och övre tunt täcke av torv eller 
mossa. Kostnaden blir icke större, 
ty torv- eller mosslagren ersätta en 
del av riset, varigenom riskvantiteten 
kan tagas mindre.

Eisbäddarnas största nackdel är 
den begränsade hållbarheten (eller 
effektiva livslängden). Orsaken här
till kan dels vara, att ” jäslera” in
tränger i bädden och kringbäddar ri
set, tills slutligen bäddens egenskap

* Jfr Protokollet fr. diskussionsmötet 
i tjälfrågan, uttalande av överstelöjtnant 
Wedberg ocli vägmästare Sander.



av poröst lager är försvunnen; på 
detta sätt kan en risbädd efter några 
år upphöra att fungera, om den näm
ligen är glest och dåligt byggd från 
början, eller jordarten är en mycket 
svår flytjord och ovannämnda försik
tighetsmått äro försummade.

Mer generellt begränsas risbäddens 
hållbarhet av det ingående materialets 
egenskap att förr eller senare multna. 
Den hastighet varmed förmultningen 
sker beror dels på trädslaget, dels på 
jordarts- och vattenförhållanden, 
samt på hur väl risbädden ligger in
nesluten i jorden.

Olika trädslag visa mycket olika 
hållbarhet i detta avseende; i allmän
het är barris betydligt hållbarare än 
lövris, då barren kvarsitta längre än 
de snart avfallande och multnande lö
ven. Ett gott tillfälle att bestämma de 
olika trädslagens resistens gav en av 
ris från traktens alla trädslag sma- 
mansatt risbädd på vägen Svensbyn 
—Biåsmark nära Piteå, lagd 1921, vil
ken förf. undersökte sommaren 1929. 
Bädden ifråga var täckt med (under
ifrån räknat) 22 cm återfylld jäslera, 
15 cm pinnmo, 8 cm grus. Den var 
lagd med grenarnas grovändar utåt, 
slutande c:a 2 å 3 dm innanför inre 
bankettkanten (vägen hade banketter 
på en höjd av 30 cm under vägbanan), 
varför den alltså var väl kringbäddad. 
Jordarten var finmo till något lerig 
mjäla, läget ganska torr åkerterräng. 
Nedan följer beskrivning av det på
träffade risets tillstånd, i ordning 
efter avtagande hållbarhet:

1. En. Barren hårt fastsittande; 
kvistarna mycket sega och starka.

2. Gran. Barren löst fastsittande; 
kvistarna rätt sega.

3. Tall. Barren till större delen 
fastsittande, en del avfallna; kvistar
na mycket murkna och sköra.

4. Lövris (asp och al). Intet spår 
av löv, varken lösa eller fastsittande. 
Kvistarna sega och starka (mycket 
segare än gran).

Hela bädden bildade en dm tjock 
matta, lucker och porös tack vare 
barren; intet spår av lera uppträngd. 
Gör förmodligen fullgod tjänst ännu 
i åtskilliga år.

Den yttre faktor som främst be
stämmer förmultningshastigheten är 
luftväxlingen, och denna beror, som 
antytt, även på jordarts- och vatten
förhållanden, samt på hur tätt risbäd
den är kringbäddad med jord. I fuk
tigt, lågt läge, och i en tät men föga 
sprickig jord, t. ex. en mjäla, kan en 
väl kringbäddad granrisbädd hålla 
sig förvånande väl i årtionden, me
dan en risbädd i högre, periodvis tor
rare läge och grövre eller sprickigare 
jord kan multna lika mycket på nå
gra år, och framför allt är detta fal
let om risbädden helt eller delvis når 
ut till vägkanten. Yid kraftig uttork- 
ning lossna dessutom barren fortare 
än eljest.

Vid vilket förmultningsstadium en 
risbädd upphör att göra tjänst beror 
helt på utförandet. Det är icke gynn
samt om barren falla av för tidigt, 
eller innan kvistarna och grenarna 
nått en motsvarande uppmjukning, 
så att hela bädden pressats ihop till 
en relativt kompakt massa. Att an
vända torrt ris, eller låta riset längre 
tid ligga öppet i bädden under torr 
väderlek, är därför helt förkastligt, 
likaså att låta bädden gå fram ända 
till dikesslänterna; barren komma 
då att fort nog regna ned genom det 
isärspretande, ännu styva kvistver
ket, varefter lätt de nakna grenarna 
kunna köra ut i leran och leran 
tränga in i de stora hålrummen. Bäst 
är om barren sitta kvar tills kvistar
na och grenarna nått en högre grad



Fig. 2. Olämplig konstruktion av ris- eller sandbädd (s. k. lådkonstruktion). Yid tjälningen lyftes väg
banan av de tjälskjutande kanterna i höjden som ett tak, vilket i tjällossningen brister (jfr fig. 3 och 4).

b och c streckat =  tjäle.

av uppmjukning, och hela bädden 
pressats samman till en relativt kom
pakt massa; när barren då till slut 
lossna, kvarstanna de i relativt orub
bat läge inne i bädden. Till slut 
övergår hela bädden till ett starkt 
hoppressat, kanske några cm tjockt, 
torvliknande, humöst skikt, vilket 
dock alltjämt verkar kapillaritetsbry
tande.

Givet är emellertid, att den seghet 
och draghållfasthet som en färsk ris
bädd äger, med ökad förmultning 
alltmer avtar. För att risbädden i 
även ganska starkt förmultnat till
stånd — när den icke längre äger nå
gon nämnvärd seghet — likväl skall 
hålla ihop, är det (liksom för sand

bäddar) önskvärt, att den ligger på 
relativt stort djup, så att överlig
gande tryckfördelande lager blir till
räckligt tjockt. Särskilt om risbäd
den varit kringbäddad med vitmossa, 
vilken som bekant är utomordent
ligt motståndskraftig mot förmult
ning, och ligger på tillräckligt djup, 
kan det starkt förmultnande, av gre
nar genomvävda och av vitmossan 
fibrösa tunna lagret ännu fylla sin 
kapillaritetsbrytande och tjälskotts- 
hindrande uppgift.

Beträffande det absoluta måttet på 
risbäddarnas livslängd går som be
kant meningarna bland vägmännen 
starkt i sär, vilket är helt naturligt 
med hänsyn till den av olika jord-



artsförhållanden och olika metoder 
betingade stora variationen i detta 
avseende. Normaltiden för en ris
bädds tjänsteduglighet uppskattas till 
olika värden mellan 7 och 30 år,* be
roende på vederbörandes personliga 
ståndpunkt och erfarenheter.

För att i någon mån belysa frågan 
om risbäddarnas livslängd anföres ne
dan ytterligare några observationer 
av olika risbäddar, vilka blottlagts 
genom provgropar eller vägomlägg- 
ningar. I samtliga fall hänföra sig be
skrivningarna, där ej annat angives, 
till granris.

1. Kustlandsvägen norr om Sunds
vall. Ålder c:a 6 år. Lucker och sam
manhängande; endast obetydligt jord 
inträngd. Barren svarta, men mycket 
väl fastsittande. Lättlera på morän
botten.

2. Vägen Svensbyn—Biåsmark. 8 
år. Lucker och sammanhängande; 
granbarren nästan alla fastsittande, 
ehuru löst. Finmo till lerig mjäla. Se 
f. ö. ovan!

3. Vägen Burträsk—Klutmark, 
Västerbotten. 9—10 år. Uppriven bädd 
i svår tjälskottsskärning. Barren 
kvarsittande, men ytterst löst; mycket 
spröda. Även småkvistarna rätt sega. 
Obs.! Leran helt inträngd i bädden 
och omslutande riset (ingen moss
bädd!) — bädden därför verkningslös. 
Lättlera (lerig mjäla).

4. Vägen Haparanda—Karungi, 
14 år. Fortfarande fullt effektiv. En 
del barr fortfarande kvarsittande. 
Även de minsta kvistar sega och star
ka. (Enriskvistar: alla barr väl fast
sittande) . Lätt mellanlera.

* Jfr Protokollet från diskussionsmö
tet i tjälfrågan, oktober 1925. Sv; Vägf. 
Tidskr. 1926, h. 1; Meddel. fr. Sv. Väg- 
inst. n:o 2; särskilt uttalanden av överste
löjtnant Wedberg och vägmästare Sander.

5. Vägen Kåge—Jörn. 28 år. Odug
lig, uppriven risbädd av gran och 
björk. Endast störar, nästan utan 
t. o. m. grenar. Lerig mjäla.

6 Boden (mittför järnvägens gods
magasin). C:a 30 år. Alltjämt effek
tiv. Prov taget av vägmästar Sander: 
barren alltjämt kvarsittande.

På grundval av egna observatio
ner och samtal med ett stort antal 
fackmän, har förf. kommit till den 
personliga uppfattningen, att en rik
tigt konstruerad, välbyggd granris
bädd är fullt tjänsteduglig i 10 å 15 
år, i vissa fall upp till 20, eller t. o. 
m. 30 år, beroende på lokala för
hållanden: dels hur fort förmult-
ningen sker, dels hur svårartad tjäl- 
skottsplatsen och hur tung trafiken 
är. Gäller det en svårartad jordart, 
eller mycket tung trafik, torde de 10 
å 15 åren sällan kunna överskridas. 
I mycket innebär detta dock en sub
jektiv uppskattning.

III. ”Dya” . S. k. dya som isole
ringsmedel mot tjälskjutning använ
des bl. a. mycket vid järnvägarna, 
varvid dock urgrävning sker till 
frostfritt djup, och ”dyan” ifylles så
som varande ett icke tjälskjutande 
material. I vägar användes ” dya” 
framför allt i det mycket stora, av 4 
socknar bestående Skellefte vägdi
strikt. Vid provtagning, och enligt 
benäget meddelande från vederböran
de inom nämnda vägdistrikt, visar 
det sig att i begreppet ”dya” i detta 
fall innefattas mosstorv av olika för- 
multningsgrad, från oförmultnad 
Sphagnum- och annan yttorv, till 
torv av så stark förmultningsgrad, 
att vid kramning i handen brun hu
mussubstans utflyter mellan fingrar
na, och resten låter sig hoppres
sas till en tät massa. I regel anses



den mindre förmnltnade torven vara 
bäst.

Mestadels förekommer i en och 
samma dyabädd torv av alla förmult- 
ningsgrader blandad, i det torven ta
gits från ytan till ganska stort djup i 
mossen.

Den gynnsamma effekten av dya- 
isolering är icke så lättförklarad som 
beträffande övriga isoleringsmaterial. 
Att ren, nästan oförmultnad vit- 
mossetorv är mycket porös, även i 
sammanpackat tillstånd, är konstate
rat; en sådan bädd verkar kapillari- 
tetsbrytande och starkt värmeisole- 
rande, ungefär som en färsk risbädd. 
Mestadels är emellertid dyan i ge
nomsnitt ganska humusrik, och är 
i färdig bädd efter något år hoppac
kad till en visserligen fibrös men tät, 
”dyig” substans, vilken efter regnpe
rioder är mycket våt. Troligast är, 
att ett sådant dyalager snarast ver
kar som ”tätt skikt” , d. v. s. erbju
der ett mycket stort motstånd mot 
vattengenomströmning. *

Att märka är emellertid, att åter- 
fyllnad av den tjälskjutande jorden 
på isoleringslagret, vilket ofta bru
kas på risbädd och sandbädd, icke 
bör ske på en (humusrik) dyabädd; 
på dya lägges alltid pinnmo. I flera 
fall, där av misstag återfyllning med 
jäslera skett, har dyabädden icke 
hjälpt, utan vägen varit mycket dålig 
i tjällossningen. Orsaken härtill 
kan antingen tänkas vara att dya
bädden tjänat som en vattenreservoar 
för överliggande jord vid frysningen, 
eller också att den varken varit nog 
tät eller nog lucker.

Om så är fallet, skulle dyan en
dast spela rollen av en icke tjäl- 
skjutande eller tjälskottsfarlig utfyll-

* Jfr Protokollet fr. tjäldiskussionsmö- 
tet, uttalande av överstelöjtnant Wedberg.

Fig. 3. Väg isolerad med sandlåda  i tjällossningen. 
Kvarstående tjälskjuten kant. Provvägen vid Bratt- 
byåkern, Spöland, den 8 maj 1928. (Jfr fig. 2 c ! ) .

ning (visserligen något värmeisole- 
rande), vilken jämte överliggande 
pinnmo verkar starkt tryckfördelan- 
de; men borde man i så fall, där det 
ur transport- och schaktningssyn- 
punkt ställer sig ekonomiskt gynn
samt, lika väl kunna göra hela ut- 
fyllningen av tillräckligt grov pinn
mo. Emellertid föreligger möjlighet 
till att dyan kan ha ytterligare en 
effekt: den verkar genom sin mjuka 
konsistens starkt stötdämpande, var
för trafiken bör få mindre möjlighet 
att genom skakning bringa den un
derliggande vägkroppen av ” jäslera” 
i flyttillstånd. — F. ö. är dyaisolerin- 
gen ännu föga undersökt med avse
ende på sitt verkningssätt; det är tro
ligt att detta är av mycket komplex 
natur.

IV. Tätt skikt. Kapillaritetsbry- 
tande; icke värmeisolerande Denna, 
av civilingenjör H. Pöpke föreslagna 
metod är ännu föga provad; emeller
tid ingå sträckor med tätt skikt 
(tjärpapp) i ett par nyligen anlagda, 
resp. påbörjade provvägar för Sven
ska Yäginstitutet, i Älvsbyns och 
Överluleås vägdistrikt i Norrbotten.

För att det täta skiktet skall helt 
förhindra tjälskjutning, vilket för 
järnvägarnas del är önskemålet, må



ste det, som framhållits, läggas på 
”tjälfritt djup” . Då detta är så stort 
som i inre och övre Norrland kan 
det lätt inträffa, att det täta skiktet 
kommer under grundvattenytan. Så 
var fallet vid ett försök med tätt skikt 
vid bangården i Holmfors, Norrbot
ten, där den plåtisolerade sträckan vi
sade kraftig tjällyftning. Platsen är 
mycket sumpigt belägen — flacka 
moränryggar höjande sig över myr
terräng — och vid förf:s undersök
ning, den 8 aug. den mycket varma 
och torra sommaren 1927, stod 
grundvattenytan i jämnhöjd med 
plåten (1,20 m djupt) — under hö
sten och vintern står alltså med viss
het grundvattnet åtskilligt över det 
täta skiktet, varför detta blir verk
ningslöst. Ifrågavarande försök ger 
ett exempel på den även teoretiskt be
gränsade användbarheten av det ” täta 
skiktet” vid järnvägar; ty om plåten 
lagts över högsta grundvattenståndet, 
hade den kommit betydligt över nor
mala tjäldjupet, och alltså icke heller 
då verkat tjälskjutningsförhindrande.

För vägarnas del kräves endast 
tjälskottsavvärjande effekt; ett djup
läge för det täta skiktet av omkring 
50 cm bör här räcka (givet är att 
dikesdjupet måste vara så stort, att 
vattenytan icke får stå över skiktet).

Huruvida ”täta skiktet” kan få 
praktisk betydelse är huvudsakligen 
en ekonomisk fråga. Schaktningsar- 
betena bli minst lika stora som vid 
sand- eller risbädd,* och först om ma
terial- och transportkostnaden för det 
täta skiktet kan nedbringas under 
kostnaden för sand eller ris, blir me-

* Då vid både sand- och risbädd själ
va isoleringslagret representerar en av
sevärd del av hela det bärande lagrets 
tjocklek, blir den erforderliga schaktnin- 
gen, under förutsättning av viss total 
tjocklek hos detta, mindre än för det tä
ta skiktet (tjär- eller asfaltpapp).

toden konkurrenskraftig. Om galva- 
niserad plåt användes, kan ju djupet 
tagas betydligt mindre på grund av 
plåtens egen avsevärda hållfasthet; 
minskningen i schaktningsarbete kom
penseras dock mångdubbelt av plåt
kostnaden.

Beträffande det täta skiktets håll
barhet bör denna för asfalt- och tjär- 
papp bliva mycket stor. Förutsätt
ningen är härvid, som antytt, att pap
pen ligger på så stort djup, att det 
överliggande, isolerade jordlagret blir 
tillräckligt tryckfördelande, och pap
pen icke sönderslites.*

Emellertid kan man vänta, att en 
viss nackdel skall vidlåda det täta 
skiktet i jämförelse med de porösa 
bäddarna, vilket sammanhänger med 
just det täta skiktets princip. De porö
sa bäddarna hindra vattenuppsug
ning underifrån, men släppa igenom 
uppifrån kommande vatten (neder- 
bördsvatten); det täta skiktet hindrar 
vattengenomgång såväl uppifrån som 
nedifrån. Med andra ord, vid tillfällen 
med stark och långvarig nederbörd, 
när överskottsvattnet obehindrat sjun
ker ned genom ris- eller sandbädden, 
kommer det att stoppas upp mot det tä
ta skiktet. Vägbanan och vägkroppen 
över det täta skiktet kommer därför 
att bli vattenrikare och lösare, och det 
är t. o. m. möjligt, att just över det 
täta skiktet utbildas en glidhorisont, 
på vilken (i backar) hela vägen kan 
komma att glida, eller (i horisontellt 
läge) de båda väghalvorna av egen 
och trafikens tyngd kan pressas ut 
mot dikena — ungefär på samma sätt

* Även om här och var smärre hål och 
sprickor skulle uppstå, och alltså kon
takt uppnås mellan över- och underlig
gande jord, får detta föga betydelse, så 
länge denna kontakt (hål- och sprick
areal) representerar en mycket liten del 
av totala ytan.



Fig. 4. Samma som fig. 3, ehuru den kvarstående 
kanten här är smalare. Kraftig spricka längs kanten.

som flerfaldiga gånger observerats 
ske med brant dikade jäslerevägar.

Den vattenmängd som per tidsenhet 
kan nedrinna genom en vägbana och 
vägkropp beror ju i oerhört hög grad 
på materialets beskaffenhet. Är jord
arten en lera, blir vägkroppen genom- 
släpplig på grund av sprickor; är 
den lerfri, blir det huvudsakligen jord
artens egen genomsläpplighet, som 
fäller utslaget. Talrika genomsläpp- 
lighetsförsök visa, att åtminstone de 
grövre ” jäslerornas” permeabilitet är 
så stor, att mycket betydande neder- 
bördsmängder kunna nedrinna.*

* Ett par exempel kunna anföras. Ge- 
nomsläppligheten har beräknats för det 
på ovanstående tillämpliga fallet, att vat
tentrycket är — jordpelarens höjd; ge- 
nomsläppligheten kan då anges i volyms- 
enhet per ytenhet och tidsenhet, eller, 
ännu enklare, endast i mm nederbörd per

Att det täta skiktet lägges med stark 
bombering betyder icke mycket, då av- 
rinningshastigheten åt sidan likväl en
dast blir en mycket obetydlig del av 
den vertikala nedrinningshastigheten. 
Dessutom ökar bomberingen risken 
för glidning ut mot sidorna. En möj
lighet vore att lägga ett dränerande 
sandlager ovanpå det med god bom
bering lagda täta skiktet; metoden blir 
dock då så komplicerad, att det före
faller enklare att endast lägga en rätt 
tunn sandbädd.

Självfallet är det svårt att på för
hand avgöra vilken kvantitativ prak
tisk betydelse, som bör tillmätas ovan
stående farhågor; men även om dylika 
glidningar endast skulle inträffa i 
ogynnsamma undantagsfall, och vid 
särskilt svåra jordförhållanden, torde 
det dock vara obestridligt, att vid lång
varig nederbörd (särskilt på hösten) 
en väg med isolering av tätt skikt blir 
vattenrikare än en dylik med porös 
isolering, och alltså kräver en starka
re och mer omsorgsfullt sammansatt 
vägbana.

Tills vidare får man avvakta resul
taten av de omnämnda provvägarna.

*

Å nästa sida följer en tabellarisk 
sammanställning av de olika isole- 
ringsmaterialens egenskaper.

dygn (d. v. s. den vattenmängd, som per 
tidsenhet passerar igenom en viss hori- 
sontalareal, omräknad som tjockleken av 
ett vattenskikt med samma yta).

Nederbördsmängd som kan nedtränga 
genom fullt vattenmättad jordart (utan 
hjälp av sprickor)
Mellanlera, Brännland . .  0,3 mm/dygn
Mjäla, ngt stenig, Avasjö,

Risbäck .............................  2,3 »
Mjäla, Stornäs, Risbäck.. 23 »
Jäsande moig morän,

Skansholm, Vilhelmina 24 »
Finmo, S. Sunderbyn. . . .  61 »
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Konstruktiva erfarenheter gemen
samma för olika isoleringsmedel.

Det finnes två olika konstruktions
principer för anordnande av isole- 
ringsbäddar:

1) Urgrävningen för isoleringsbäd- 
den sker endast i mitten, med kvar- 
lämnande av orörda jordväggar på si
dorna ( ” lådkonstruktion” ).

2) Isoleringslagret når ända ut till 
vägkanterna.

Lådkonstruktionens fördelar äro: 
mindre jordschaktningsarbete och 
mindre materialåtgång, samt, beträf
fande risbäddar, den ringa genomluft- 
ningen. Besparingen reduceras dock

* Förutsättningen är ett isoleringsdjup 
av 50— 60 cm, samt medelsvårt norrlands- 
vinterklimat. Är tjäldjupet <c isolerings- 
djupet äro samtliga helt tjälskjutnings- 
förhindrande.

av de erforderliga genomsticken. 
Emellertid har det visat sig, att låd
konstruktionen kan medföra en myc
ket allvarlig nackdel, och av följande 
skäl:

De kvarlämnade kanterna av tjäl
skjutande jord lyftas i höjden på van
ligt sätt genom tjälskjutning, medan 
den urgrävda massan icke utvidgar 
sig. Följden är att kanterna lyfta 
den frusna vägbanan i höjden som ett 
tak, och därunder — i isoleringsbäd- 
den — uppstår ett hålrum av motsva
rande höjd, ofta ett par dm (se fig. 2 b ) . 
Så länge den frusna vägbanan håller 
gör ju detta ingenting, men i tjälloss
ningen, när ” taket” tinat tillräckligt 
djupt, lossnar taket och sjunker ned, 
kvarlämnande de högt över vägmitten 
uppstickande lådkanterna. Därvid 
uppstår svårartade sprickbildningar 
längs dessa kanter, och stundom sön-



Fig. 5. Korrekt utförd risbädd och sandbädd.

derbrytes vägbanan vid nedsjunknin- 
gen, beroende på ojämn tining. Den 
för Svenska Väginstitutet utförda 
provvägen på Brattbyåkern vid Spö
land, Västerbotten, har särskilt vac
kert demonstrerat detta sakförhål
lande, se fig. 3 och 4.

En annan nackdel hos lådkonstruk
tionen, när isoleringsmedlet utgöres 
av sand, består däri, att i jordlådan 
gärna samlas smältvatten, varigenom 
sandens och den överliggande vägba
nans bärighet minskas. Detta sakför
hållande, som förf. tidigare omnämnt*, 
har iakttagits vid ovannämnda prov- 
väg, trots att här ordentliga genom
stick ut till diket äro utförda (vilket 
berodde på att väggarna, och därmed 
stickdikena, ännu voro frusna).

Av dessa skäl torde man ha rätt att 
varna för lådkonstruktionen, särskilt 
när det gäller sand (och ” dya” ) ; den 
genomgående bädden är helt att före
draga.

Vid konstruktion med genomgående 
bädd bör lämpligen, ifråga om sand
bädd, slänten torvsättas. När det gäl
ler risbädd bör bäddens kanter — för 
att minska lufttillträdet — noga jord- 
täckas och dessutom slänten torvsät
tas; eventuellt låter man risbädden 
sluta något innanför slänten, utan att 
dock jordväggen blir så tjock att

* Om (jord-) vägarnas bärighet vid 
vattenövermättning; Sv. vägfören. tidskr. 
1930, n:o 2, sid 162; Meddel. 24 fr. Sven
ska Väginstitutet, sid. 7.

egentlig lådkonstruktion uppstår. Det 
övre moss- eller torvlagret kan under 
alla omständigheter lämpligen sluta 
ett par dm innanför vägkanten — på 
så sätt inkommer jord i bäddens yt
terkant och bidrager effektivt till tät- 
ningen. Givet är, att under sådana 
omständigheter genomstick måste an
ordnas ut till dikesslänterna.

Sammanfattning.

I föregående uppsatser har fram
hållits, att som tjälskottsavvärjande 
åtgärd täckdikning bör tillgripas i 
alla de fall där terrängförhållandena 
äro gynnsamma, varjämte riktlinjer
na härför närmare uppdragits. I de 
fall där den ekonomiskt ofantligt myc
ket fördelaktigare täckdikningen icke 
är lämplig — i allmänhet i mycket 
flackt och sankt läge — stå ett fler
tal praktiskt utexperimenterade eller 
teoretiskt deducerade metoder till 
buds, av vilka de viktigaste äro isole
ring med ris, sand eller ”dya” . Då 
samtliga tre metoder, rätt utförda, ge 
goda resultat, och schaktnings- och 
liknande kostnader äro ungefär de
samma, är det ofta en ren smaksak 
vilken metod, som bör väljas.

Mot användningen av ” dya” kan 
anföras, att den icke i likhet med 
sand- och risbädd tillåter återfyll- 
ning av den urgrävda jäsleran, utan 
måste täckas med annat fyllnadsma
terial (mestadels pinnmo); mot ris



bädden kan anföras dess begränsade 
hållbarhet, varjämte den kräver stor 
noggrannhet vid utförandet, då den 
lätt inbjuder till fusk. Till slut är 
det hela en kostnadsfråga: där tillgån
gen på sand är god, eller över huvud 
taget kostnaden för sandbädd icke 
alltför mycket överstiger kostnaden för 
isolering med annat material, bör den 
mer permanenta sandbädden föredra
gas. Där risbädd kan läggas till avse
värt lägre pris — som fallet är inom 
vissa distrikt med nästan kostnadsfri 
tillgång till ris, men däremot långa 
transportavstånd för sand — måste 
det betraktas som mycket väl motive
rat att föredraga risbäddning. Där 
god tillgång både till mossrik ” dya” 
och till morän finnes, är likaså den re
lativt permanenta dyabäddningen att 
rekommendera.

S. k. lådkonstruktion bör alltid und
vikas.

Isoleringsbäddar, särskilt ris- och 
mossbäddar, böra aldrig läggas med 
tvärt slut, utan ” avspetsas” mot ändar
na, för att fördela höjdskillnaden i 
tjälat tillstånd mellan isolerad och 
icke isolerad sträcka.

Risbädd bör täckas av, och, där 
marksvålen är avskalad, läggas på ett

lager av gräs- eller skogstorv, eller 
ännu hellre mossa. Över huvud taget 
böra alla isoleringsbäddar läggas på 
tillräckligt djup, och särskilt djupt 
där tung trafik råder eller där jord
arten har särskilt stor flyttendens, för 
att det tryckfördelande lagret över 
bädden må bli tillräckligt tjockt. Är så 
fallet, förblir dessutom en risbädd 
verksam ännu i ganska starkt för
multnat stadium. Öv er dimensione
ring med avseende på tjockleken är 
däremot alldeles onödig, i synnerhet 
för sandbädd; djupet är huvudsaken. 
Ytterst viktigt är att också dikena 
städse äro tillräckligt djupa (minst 
någon dm under bäddens under
sida).

Alla de tre viktigaste isoleringsme- 
toderna gå ut på att på ett lämpligt 
sätt använda på platsen tillgängligt 
material vid grundförbättringen, vil
ket är helt i överensstämmelse med 
den ”naturvägs” -princip som av eko
nomiskt nödtvång än så länge måste 
tillämpas för större delen av vägnätet 
i vårt land, och alldeles särskilt i dess 
glesast befolkade delar. Vilken av de 
tre metoderna som bör väljas, är be
roende på de lokala förhållandena, 
enligt ovan antydda principer.

Gernandts Boktryckeri A .sB ., Stockholm 1930.




