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F Ö R E T A L .

Efter tjälmötet i Luleå den 5—6 oktober 1925 påbörjade Svenska väginstitu
tet undersökningar i tjälfrågan, för vilket ändamål en särskild delegation till
sattes. Med Sveriges geologiska undersökning etablerades samarbete. Under
sökningarna lia under de senaste två åren till större delen bedrivits från sist
nämnda håll, för medel som ställts till förfogande från Svenska väginstitutet 
och under fortsatt samarbete med Väginstitutet genom dess tjäldelegation och 
dess sekreterare. Försöken ha i stcr utsträckning utförts vid Statens Provnings- 
anstalt.

Utförligare publicering har påbörjats i Sveriges Geologiska Undersöknings 
skriftserie C. På grund av tjälfrågans betydelse har önskan framförts om 
ett så snabbt framläggande som möjligt av de nämnda resultaten. Med Che
fens för Geologiska Undersökningens tillstånd framlägges därför härmed 
en föregripande sammanfattning, varav en teoretisk del tidigare utkommit 
(Tjälproblemets grundfrågor). I föreliggande uppsats påbörjas behand
lingen av en del av de praktiska resultaten, varav först djupdräneringen och 
därmed sammanhängande frågor beröras.

SVENSKA VÄGINSTITUTET 
i juni 1929.





DRÄNERINGENS BETYDELSE EÖR VÄGARNAS TJÄL-
FÖRHÅLLANDEN

SAMMANFATTNING AY DE VIKTIGASTE RESULTATEN AV PÅGÅENDE UNDERSÖKNINGAR. II.

av
Fil. lic. G. Beskow.

Inledning.

Vid diskussionen av såväl tjälpro- 
blemet som andra frågor har ofta drä
neringens betydelse, dels för tjälför- 
hållandena, dels för vägens bärighet 
och goda tillstånd i allmänhet, be
rörts. Speciellt i samband med tjälför- 
hållandena synes emellertid en viss 
missuppfattning råda i fråga om de 
rent jordartsfysikaliska förutsättning
arna för dränering. Man hör t. ex. 
ofta en sådan mening uttalas som att 
”det icke går att dränera jäslera” . 
Som ett exempel kan anföras ett utta
lande av en av de mest kända förfat
tarna på tjälområdet, civilingenjör H. 
Pöpke*: ”Att genom dränering söka 
påskynda vattenavrinningen är, åt
minstone beträffande jäslera, alldeles 
lönlöst.” (S. 46, spalt 1), samt läng
re ned: ”  och jäslera går heller
inte att dränera.”

För förståelsen av ifrågavarande 
problem är det nödvändigt att klar
lägga för sig de teoretiska grunderna, 
d. v. s. hur vattnet förekommer i mar
ken.

I en jordart kan vattnet förekomma 
på två sätt: dels utfyllande porerna 
mellan jordpartiklarna (kapillärvat
ten), dels som ett hölje kring de en
skilda partiklarna ( adsorb tionsvat- 
ten). Adsorbtionsvattenhöljets tjock
lek kan vara oändligt liten, då jordar
ten är absolut torr, och därifrån äga 
vilken tjocklek som helst till en viss

gräns, då jordarten är mättad med ad- 
sorbtionsvatten. Vattenmättad eller 
kapillärt mättad kan jordarten emel
lertid kallas först, då även porerna äro 
vattenfyllda. I en vattenmättad (ka
pillärt mättad) jordart existerar både 
kapillärvatten och adsorbtionsvatten: 
kapillärvattnet utfyller hålrummen 
mellan de adsorbtionsvattenklädda 
partiklarna. Ehuru gränsen mellan de 
båda vattenslagen icke är skarp, och 
ehuru vattenhöljet ifråga om grövre 
jordar är försvinnande tunt i förhål
lande till partikelstorleken, spelar för 
de finkorniga jordarterna skillnaden 
mellan adsorbtionsvatten och kapil
lärvatten en mycket stor roll för bä
righet, plasticitet, krympning o. s. v.

Utom det inne i själva jordarten be
fintliga vattnet kan det i marken även 
förekomma vatten i sprickor (i lera 
eller fast berg). Dessa sprickor kun
na betraktas som mellanrum ( ”porer
na” ) i ett nytt system av jättestora 
partiklar, där partiklarna utgöras av 
de av sprickorna begränsade ler- eller 
bergpartierna.

Om grundvattenshe greppet.

I ovanstående uppdelning har in
tet nämnts om grundvattnet. Vad är 
grundvatten?

För denna fråga vill jag hänvisa 
till fig. 1. Antag att man har en tät 
låda fylld med sand och fyller på vat
ten i en grop i sanden, tills det i gro
pen bildats en vattensamling. Vatt-

Svenska väginstitutets meddelande 15.
Särtryck ur Svenska väg för  eningens tidskrift, häfte 3, årgång 1929.

* Tekn. Tidskrift 1928, h. 17; Väg- o. 
vattenb. 4, s. 45.



net tränger in i sanden och fyller dess 
porer, och när full jämnvikt inställt 
sig äro förhållandena som fig. la vi
sar. Sanden är kapillärt mättad ända 
upp till en horisontell yta K, vilken 
ligger på en höjd över den fria vat
tenytan i gropen, som är =  den an
vända sandens kapillära stighöjd, k. 
Ovanför denna är sanden torr — en
dast mycket långsamt kryper adsorb- 
tionsvattnet upp utmed mineralpar
tiklarnas ytor, men har man bevatt

nat hela sandmassan uppifrån, är san
den över kapillärgränsen fuktig.

Om man nu borrar eller gräver ett 
hål i sanden på sidan om gropen, 
skall man finna, att när man kommer 
under en nivå, som är i jämnhöjd med 
den fria vattenytan, alltså k cm under 
kapillärgränsen, framkommer fritt 
vatten i hålet, vilket fylles upp till 
nämnda nivå. Den nivå, vid vilken 
fritt vatten framkommer, om man bor
rar eller gräver eller på annat sätt

Fig. 1 a—c. Schematisk framställning av grundvattenbegreppet. Den streckade linjen G—G i varje fig. är grund
vattenytan. De horisontella ytorna »K» markera den största höjd över grundvattenytan, till vilken jord
arten (vid full jämvikt) kan vara kapillärt vattenmättad, om dess »kapillära stighöjd» är =  k (ki—k*). 

Grov horisontell linje över horisontälstreckad yta markerar fri vattenyta.



åstadkommer en diskontinuitet i 
jordmassan, och till vilken vattnet i 
hålet slutligen stiger, kallas grundvat
tennivån eller grundvattenytan. När 
clet gäller en sandjord, vilken icke för 
sprickor, innebär grundvattenytan' 
ingen gräns mellan olika fuktighets- 
halt, utan vattenhalten är lika på öm
se sidor om densamma; grundvatten
ytan är i en homogen sandjord en 
”tänkt yta” , men denna ” tänkta yta” 
eller latenta jordartsfysikaliska nivå 
kommer till synes, när ett hål göres i 
marken ned till och under densamma.

Lerjord däremot är ju till ett visst 
djup (till den s. k. såplerehorisonten) 
genomdragen av naturliga diskonti- 
nuiteter, sprickor, vilka äro vatten- 
fyllda upp till grundvattennivån.* I 
lerjord markerar alltså grundvatten
ytan en vattenhalts gräns, i det att vat
tenhalten hos marken i dess helhet är 
så mycket större under grundvatten
ytan, som motsvarar volymen av de 
vattenfyllda sprickorna.

Teoretiskt och praktiskt erhålles 
grundvattensdjupet enklast genom 
borrning, varvid man, när man märkt 
att fritt vatten framkommer i borrhå
let, väntar till dess vattnets stigning i 
hålet upphört**, och då mäter vatten
ytans djup under markytan. Stundom 
kunna svårigheter inställa sig, som 
att i lera sprickorna vid borrningen 
tillläppas, och vattnet endast mycket 
långsamt rinner till; dylika fall äro 
emellertid sällsynta, och kunna av
hjälpas genom att man sönderriver 
den eventuellt bildade täta lerväggen 
runt borrhålet.

Grundvattenytans läge i naturen är 
främst avpassad efter förefintliga 
sjöar och vattendrag. Framförallt 
sjöarna, men även rinnande vatten

från älvar till större diken, kunna be
traktas som den i dagen gående 
grundvattenytan. För t. ex. de till- 
och avloppslösa sjöar, som ofta träffas 
i sänkorna i grusåsar, är detta för
hållande självklart, men det gäller 
även för vanliga sjöar och vattendrag, 
oaktat vattnet i dessa till större delen 
runnit till som ytvatten. I regel sän
ker sig grundvattenytan skålformigt 
ned mot sjöspegeln, varvid alltså till- 
rinning av grundvatten till sjön sker; 
när det gäller sjöar (eller floder) på 
lerslätter finner man stundom, hur un
der torra somrar grundvattenytan 
står högst intill sjön eller floden och 
därifrån sänker sig åt alla sidor, be
roende på den starka avdunstningen 
från slätten. I detta senare fall ma
tar alltså sjön eller vattendraget om
givningen med grundvatten.

Grundvattenytan mellan de fria 
vattenytorna (sjöar och strömmar) 
följer i vårt land i regel tämligen väl 
markkonfigurationen, ehuru den är 
mer dämpad och av jämnad, så att helt 
små ojämnheter i markytan icke visa 
motsvarande ojämnheter i grundvat
tenytan, och vidare på höjderna 
grundvattenytan ligger betydligt dju
pare, i sänkorna betydligt närmare 
markytan.

Grundvattenytans läge varierar i 
högsta grad med årstid och väderlek, 
och är i regel högst på hösten och på 
våren mot slutet av snösmältningsti- 
den, lägst på hög- till sensommaren 
och på senvintern — det senare bero
ende på att vinter nederbörden huvud
sakligen kommer i form av snö, och 
icke nedtränger i marken; de rörliga 
grundvattenförråden hinna därför un
der vinterns lopp i stor utsträckning 
avrinna.

Variationerna i grundvattensdjup 
bli i regel störst i mer begränsade 
höjdpartier, där grundvattenstillför- 
seln helt beror på den lokala neder
börden.

Att grundvattnet skall vara rörligt, 
alltså strömma i sidled, är icke någon

* Yid torrperioder kan grundvatten- 
nivån sjunka ända ned till sprickzonens 
understa gräns, och sammanfaller då med 
övre gränsen för såplerehorisonten.

** Från de alltid relativt långsamma 
vattenståndsändringar i borrhålen, som 
orsakas av ändringar i grundvattenstån- 
det, bortses här.



teoretisk förutsättning för grundvat- 
tensbegreppet (jfr fig 1 a, där full
ständigt stillestånd råder!), men på 
grund av landytornas lokala och all
männa lutning, ojämn avdunstning 
etc., äger i själva verket en ström
ning av grundvattnet nästan alltid 
rum, ehuru med ofantligt varierande 
hastighet. Strömningshastigheten be
ror dels på lutningsförhållandena, 
dels på jordartsfördelningen. En 
jordarts motstånd mot vattenström
ning växer mycket hastigt med fallan
de kornstorlek, och även med minskad 
sorteringsgrad. Utomordentligt has
tig kan grundvattenströmmen bli i 
våra vanliga grusåsar, och även myc
ket betydande i sandlager, t. o. m. 
grovmo. Ännu finmo ned till mjäla 
är avsevärt vattengenomsläpplig, men 
de verkliga lerorna betraktas allmänt 
som praktiskt taget fullständigt oge- 
nomsläppliga — ehuru även den sty
vaste lera väl icke är absolut ogenom- 
släpplig, endast att strömningshastig
heten blir ofantligt ringa. De flesta 
moräner äro även mycket dåligt ge- 
nomsläppliga, och grundvattnets rö
relsehastighet även vid betydande lut
ning blir mycket ringa.*

Ovanstående gäller för de homogena 
jordmassorna. Emellertid äro ju le
rorna, även lättlerorna, i de övre lag
ren genomdragna av sprickor, varige
nom de — i synnerhet sedan en tids 
torka rått — inom den sprickiga torr
skorpan bliva mycket väl genom- 
släppliga.

Som av ovanstående framgår, är 
grundvattendjupet mycket variabelt; i 
vårt land är det på åkerterräng vid 
lågvatten i regel mellan en och en 
halv och fyra meter, vid högvatten nå-

* Som exempel kan anföras ett par 
av Hesselmann utförda beströmningar, 
vilka ge en högsta strömningshastighet 
i sidled av i ena fallet 1,5 cm, i andra 
2,4 cm per dygn. (Försöksfält: Eokliden. 
Terränglutning: 1 : 33. Se O. Tamm, 
tidskriften ”Skogen” , 1928, Nr 24, sid. 
6B0.)

gon meter eller mindre, i skogsmark 
på morän mellan några dm (försum- 
pad skog) till två meter, resp. mindre 
än en halv meter. På de oftast av tall
hed bevuxna, av grova sediment be
stående älvplatåerna i våra norrländ
ska älvdalar kan djupet under torra 
somrar bli mycket stort, och kan för
modligen räknas i tiotal meter — detta 
utgör emellertid undantagsfall.*

Om kapillärkraften.

Att det likväl finnes vatten i jorden 
över grundvattenytan beror på jord
artens vattenkvarhållande och vatten- 
uppsugande förmåga, kapillärkraften 
och vad vi kunna kalla adsorbtions- 
kraften. Per år faller det ju i medel
tal i våra trakter mycket mer neder
börd än som avdunstar, varför i mar
ken vattnet i genomsnitt sjunker; un
der sommaren (samt under vintern, 
på tjälskjutande terräng) sker emel
lertid ofta en uppåtströmning. Då 
grundvattenytan åtminstone under 
större delen av vegetationsperioden 
i regel ligger betydligt djupare än 
växternas rötter förmå nedtränga, är 
ju givetvis jordarternas vattenbehål- 
lande och vattenuppsugande förmåga, 
vilken främst beror på kapillariteten, 
av den allra största betydelse för jord
bruket, och har också varit föremål 
för omfattande undersökningar av 
j ordartsf orskarn a.

Den ur denna synpunkt viktigaste 
egenskapen hos en jordart är som 
nämnts kapillariteten. Kapillariteten 
är en hy dr o statisk kraft (eller ännu 
riktigare ett tryck), som kommer till

* Av den synnerligen rikhaltiga litte
raturen över grundvattensförhållanden 
kan ett par nyare svenska arbeten ci
teras: I Sveriges geol. undersöknings 
publikationer: Simon Johansson, Hydro- 
geologisk undersökning av ett 1 erområde 
vid Skara. (Ser. C, n:r 332; 1926) samt 
G. Ekström och H. Flodquist, Hydirolo
giska undersökningar av åkerjord inom 
Örebro län, (Ser. C, n:r 334; 1926.)



utveckling i en jordart vid dess be
röring med vatten, och äger för en 
viss jordart (vid viss packningsgrad) 
ett bestämt belopp. Denna kraft, ka
pillärkraften, anges i regel som den 
höjd över en fri vattenyta, vartill den 
förmår lyfta (eller kvarhålla) en vat
tenpelare ( =  kapillära stighöjden), 
alltså den höjd, till vilken vattnet så 
småningom stiger i en jordpelare, som 
med sin nederända står i vatten — på 
detta senare sätt brukar i regel ka- 
pillariteten bestämmas. Uttrycken ka
pillaritet, kapillär stighöjd och kapil 
lärkraft eller kapillär stigkraft avse 
alltså samma sak, endast med olika 
teoretisk betoning.*

Det vanligaste sättet att bestämma 
en jordarts kapillaritet har varit att 
mäta den höjd, till vilken vattnet slut
ligen stiger. Ju finkornigare jordar
ten är, desto högre är kapillära stig
höjden och desto mindre genom- 
släppligheten, varför den tid, som er
fordras för att den slutliga stighöjden 
tillnärmelsevis skall uppnås, för de 
finkornigare jordarterna blir myc
ket lång. De största stighöjder, som 
bestämts på detta sätt, ha varit min
dre än två meter; den finkornigaste 
jordart, vars slutliga kapillära stig
höjd ( =  kapillaritet) kunnat bestäm
mas, är finsand ( =  grovmo) med ka- 
pillariteten l,o m (Atterberg) *.

I en under tryckning varande och 
med det snaraste utkommande av
handling i Sveriges geologiska un
dersöknings skriftserie C (Om jord
arternas kapillaritet) beskriver förf. 
en av honom konstruerad kapillari- 
meter, medelst vilken på helt små

* Olämpligast, men mest brukligt, är 
uttrycket ”kapillär stighöjd” . Egentli
gen borde det heta slutlig eller maximal 
kapillär stighöjd — man kan nämligen 
även tala om en jordarts kapillära stig
höjd efter en viss tid, t. ex. ett dygn (in
nan d'en maximala stighöjden är nådd), 
och förväxling kan på så sätt lätt ske.

* Atterberg: Studier i jordartsanaly- 
sen. K. lantbruksakademiens handlingar 
och tidskrift 42 (1903).

jordkvantiteter även mycket höga 
kapillära stighöjder kunna bestäm
mas på kort tid, samt de därmed vun
na resultaten.

Viktigast är den därvid fastställda 
jordkapillär a grundlagen (som f. ö. 
förefaller självklar), att kapillarite- 
ten är omvänt proportionell mot 
partikelstorleken. Om genomsnitt
liga partikelstorleken är d mm, blir 
kapillära stighöjden (k) i meter

där c är en konstant, vars storlek be
ror på sorteringsgraden, och som 
för ensorterade och mycket välsorte
rade jordar har värdet 0,og.

Andra (icke publicerade) försök 
med permeabilitetsbestämningar visa, 
att genomsläppligheten är proportio
nell mot kornstorleken upphöjd till 
en exponent, som är ungefär 1,6 eller 
något större. Då med en minskning 
av kornstorleken till t. ex. hälften 
stigkraften visserligen fördubblas, 
men även den väg, som skall tillrygga- 
läggas ( =  maximala stighöjden) för
dubblas, och motståndet ökas med
21,6 =  3,03 d. v. s. mer än det tredubb
la, inses lätt, varför den erforderliga 
tiden tills det slutliga jämnviktsläget 
inträtt (maximala stighöjden upp
nåtts) så hastigt växer med minskad 
kornstorlek. Även vid ringa pelar- 
höjd, då pelarhöjden kan försummas 
i förhållande till kapillärkraften, 
och stighastigheten alltså approxima
tivt är direkt proportionell mot ka
pillärkraften genom jordartens speci
fika motstånd, finner man, att stighas
tigheten avtar med fallande kornstor
lek, ehuru här icke så snabbt. 
Den matematiska härledningen skall 
här icke framläggas, men man finner 
genom beräkningar ur den av förf. 
givna formeln för kapillär stigning*

* »Tjälproblemets grundfrågor». Sv. väg- 
fören. tidskr. 1929, no. 1, S. 24 ( =  med- 
del. fr. Sv. Väginstitutet no. 13, S. 14).



Q =
(k— 1). k 

1 • m

elär man vet alt k =  c — , och
Cl

m =  Ci 111.6 (d =  korndiameter),

att kapillära stighöjden efter viss tid 
vid en bestämd kornstorlek (som är 
mindre, ju större tidsmåttet är) äger 
ett maximum, d. v. s. den höjd, till vil
ken en jordart förmår uppsuga vat
ten på en viss tidrymd, t. ex. en tim

ma, ett dygn, en vecka, når sitt stör
sta belopp vid en viss kornstorlek, 
och för såväl grövre som finare jord
arter blir stighöjden mindre. Atter- 
bergs experimentella data (1. c.) vi
sar mycket tydligt ifrågavarande 
sakförhållande (se fig. 2). Ännu 
viktigare är, att den kapillära vatten- 
uppsugningshastigheten vid viss pe- 
larhöjd, d. v. s. visst avstånd till 
grundvattenytan, når ett motsvarande 
tydligt maximum vid en viss kornstor
lek (se fig. 8).

Hur stora äro då våra vanliga jord

Pig. 2. Kapillär stighöjd hos olika jordar efter viss tid (5 min., 5 tim., 2, 3 och 4 dygn). Grafisk fram
ställning av Atterbergs empiriska bestämningar.



arters kapillära stighöjd? Följande 
tabell anger en del värden:

Ovanstående tabell gäller för ren- 
slammade kornfraktioner inom angiv
na kornstorleksgränser. För de natur
liga, alltid mer eller mindre osorterade 
jordarna, blir kapillariteten högre, 
och högre ju mer osorterad jordar
ten är. På naturliga jordar har ett 
mycket stort antal kapillaritetsbe- 
stämningar blivit utförda, och det vi
sar sig, att de tjälskjutande jordarnas 
kapillaritet ligger mellan ungefär 2 
och 10 meter; de typiska, värsta tjäl
skjutande norrländska flytjordarna 
(” jäslerorna” ) äro finmo-grovmjäl- 
jordar med en kapillaritet av 3 till 7 
meter.

Dräneringen som tjälskjutnings- 
avhjälpande åtgärd.

För att återkomma till huvudfrå
gan; på vad sätt kan dräneringen av
hjälpa vägarnas tjälolägenheter? Att 
god dagdränering, eventuellt med 
öppna stendiken, samt tillfälliga upp- 
rensnings- och röjningsåtgärder i 
tjällossningen genom den förbättrade 
vattenavledningen i hög grad minskar 
de allmänna tjällossningssvårigheter- 
na är ju ett självklart och ofta påta
lat faktum, som här icke skall när
mare beröras. Frågan gäller här täck- 
dikningens (djupdräneringens) bety
delse för de speciella tjälskjutnings- 
och tjälskottsföreteelserna.

Som exempel på en allmänt utbredd 
vanföreställning på detta område, till
låter jag mig ett nytt citat*: ” Men

även om man har att göra med en 
jordart, som låter sig dräneras, så an
ser jag det i alla fall vara nästan lön
löst att söka minska tjällossningens 
nackdelar genom dränering av det 
skälet, att dräneringsrören inte verka 
förrän tjälen gått ur ända ner till 
dem, och då äro de för sent ute” .

Gentemot denna uppfattning måste 
framhållas: D r än  er i n g e n s  tjäl -  
s k o t t s m i n s k a n d e  verkan in- 
t r ä f f a r i c k e  u n d e r  t j ä l l o s s 
n i n g e n ,  u t a n l å n g t  t i d i g a r e ,  
n ä m l i g e n  u n d e r  h ö s t e n  o c h  
v i n t e r n ,  o c h  d e n  v e r k a r  g e 
n o m  en s ä n k n i n g  av g r u n d 
v a t t e n y t a n  f ö r e  o c h  u n d e r  
t j ä l n i n g  en,  varigenom vattenupp
sugningen och isavlagringen ( =  tjäl- 
skjutningen) minskas eller t. o. m. 
upphäves, och därmed även det i form 
av is ingående vattenöverskottet, som 
eljest i tjällossningen skulle nedsatt 
vägens bärighet.

Varför en sådan sänkning av 
grundvattenytan minskar eller upp
häver isanrikningen vid tjälningen, 
framgår med full självklarhet av den 
föregående framställningen. Med ökat 
avstånd till grundvattenytan minskas 
den kapillära vattenuppsugningen 
mycket hastigt därigenom, att i for

meln Q = ( k - l ) . h 
1 . 111

dels nämnaren

* Pöpke, Tekn. tidskr. 1928, h. 17, v. 
o. v. 4, s. 46, spalt 1.

växer proportionellt med växande 
värde på 1, dels faktorn (k—1) avtar 
tills k =  1, då Q =  0, d. v. s. därige
nom, att den effektiva kraften minskas, 
och motståndet ökas; när avståndet 
blir större än jordartens kapillära 
stighöjd, upphör vattenuppsugningen 
alldeles.

Hur stor behöver grundvattensänk
ningen, och därmed dikesdjupet va
ra för att fylla sin uppgift. Svaret 
på denna fråga är i regel olika för 
varje enskilt fall; här skall endast 
några allmänna grundsatser fram
ställas.

Första villkoret för att en täckdik

Jordslag Kornstorleks- 
. gränser (mm)

Kapillaritet
(gränsvärden)

Grovsand 2 — 0,6 3 — 10 cm
Mellansand 0,6  — 0,2 10 — 30 cm
Finsand 1. 
grovm o

0 ,2  —  0,06 30 — 100 cm

Finmo 0 ,06  — 0,02 1 — 3 m
Grovmjäla 0 ,02  — 0,006 3 — 10 m
Fin mjäla 0 ,006  —  0 ,002 10 — 30 (?) m



ning skall få någon effekt alls är ju, 
att grundvattenytan verkligen sän- 
kes, d. v. s. att dikesbottnen ligger un
der den förutvarande grundvatten- 
nivån; och det gäller här grundvat
tennivån vid tjälningens början, d. v. 
s. från hösten till förvintern (på sen
vintern sjunker den ofta till mycket 
stort djup). Lämpligast är att över
tyga sig om det vanliga grundvattens- 
djupet vid denna tid genom borrning 
på senhösten—förvintern på den plats, 
där täckdiket är planerat. Jag har 
sett exempel på täckdikning med tegel

rör i lerterräng, där grundvattenytan 
rätt sent på hösten, och just som di
ket höll på att grävas, icke nådde fullt 
upp till den färdiggrävda dikesbott
nen. En sådan åtgärd är givetvis full
ständigt verkningslös, och kan komma 
att tjäna som exempel på att ”det inte 
går att dränera vattnet ur jäslera.” 

Känner man blott grundvattendju
pet på senhösten till förvintern, vet 
man, -att en sänkning av detsamma 
på en halv å en meter innebär en myc
ket stor minskning av tjälskjutningen, 
och oftast ett fullständigt botande av

Fig. 3. Kapillär stighastighet hos olika jordarter vid pelarhöjderna (grundvattendjupen) 0.5, 1 och 2 m. 
Stighastigheterna äro beräknade efter formeln Qi =  där k =  c'-^- och m =  Ci • A‘6. Denna for
mels giltighet är experimentellt bevisad; stigkraft (k) och motstånd (m) äro likaledes experimentellt fast
ställda för olika kornstorlekar. Knäet på kurvorna vid 0.06 mm kornstorlek beror på att kapillariteten 
här når värdet av 10 m; kapillariteten är emellertid endast en »sugkraft», vilken icke kan nå över en viss 
gräns (atmosfärstrycket minus vattenångans parti altryck), som kan sättas till i runt tal 10 m. Koordinaterna 

äro stighastighet och logaritmen för partikeldiametern i [A (0.001 mm)-



tjälskotten. Det vanliga täckdikes- 
djupet vid vägar brukar ligga mellan 
150 och 200 cm, i regel omkring 170 
—180 cm, under vägbanan, och i de 
allra flesta fall har i praktiken en så
dan täckdikning visat sig effektiv.

Påpekas bör, att därvid (som av
vägningar visa) tjälskjutningen icke 
alls helt upphört, utan endast min
skats, men denna minskning av vat
tenanrikningen i vägkroppen har va
rit tillräcklig för att åstadkomma, att 
vägkroppens bärighet i tjällossning
en fyllt de krav, som med hänsyn till 
bärlagrets styrka och trafikens 
tyngd ställts på densamma. Man 
måste betona, att alla dessa faktorer 
samverka, varför den erforderliga 
fasthetsgraden hos vägkroppen blir 
olika från fall till fall. I det ovan 
citerade fallet, där täckdikning i ler- 
terräng till 1,5 m djup gjordes, och 
där grundvattenytan från början icke 
stod högre,, var själva vägbanan all* 
deles för svagt byggd för den kraf
tigt ökade trafikbelastningen, varför 
tjällossningssvårigheter, tydda som 
”tjälskottssvårigheter” , börjat yppa 
sig; men själva jordarten var på in
tet sätt någon verklig fly t jord, utan 
en rätt styv mellanlera, och tjälloss- 
ningssvårigheterna voro med säker
het huvudsakligen att betrakta som 
”allmänna tjällossningssvårigheter” 
på en väsentligen av lera bestående 
väg. Fallet i fråga är ett exempel på, 
hur viktigt det är att skilja mellan de 
av ytvatten beroende allmänna tjäl- 
lossningssvårigheterna och de speci
ella ( ” inre” ) tjälskottsbildningarna.

Täckdikning ens djup bör alltså av
passas efter grundvattendjupet, så att 
en verkligt betydande sänkning av 
detsamma erhålles. Därvid åstad
kommes, som nämnts, en minskning av 
vattenuppsugningen och därmed tjäl- 
skjutningen, stor nog att i tjälloss
ningen förläna vägkroppen tillräck
lig bärighet; och därmed är huvud
kravet för vägtrafikens del fyllt. Att 
en sådan åtgärd för järnvägarnas del

icke är tillräcklig, är ej ägnat att för
våna; för järnvägarna kräves ju en 
nästan fullständig upphävning (eller 
utjämning) av själva skjutningen 
(höjningen).

I vissa fall kan verkligen detta 
uppnås genom täckdikning, utan att 
dikesdjupet blir alltför stort. De allra 
grövsta tjälskjutande jordarna äga ju 
så låg stighöjd, att ett dike på något 
över 2 m djup praktiskt taget upphä
ver skjutningen. Men därjämte in
träffa ofta sådana fall, som att ett 
tunt täcke av tjälskjutande jord vi
lar på grövre jord. Om nu tjälskju
tande jord av t. ex. 1 m mäktighet vi
lar på sand med 40 cm kapillär stig
höjd, är det tillräckligt, att grundvat
tenytan sänkes med mer än 40 cm un
der sandlagrets överyta, d. v. s. att 
diket tages t. ex. 1,80 m djupt (det be
ror ju på tillrinnings- och avrinnings- 
förhållandena hur pass högt vattnet 
kommer att stå i diket, och en viss sä
kerhetsmarginal är givetvis nödvän
dig). Ja, även om endast ett helt tunt 
sandlager, t. ex. ett par cm tjockt, fö
rekommer inlagrat i den tjälskjutande 
jorden, (låt oss antaga, att sandens 
kapillaritet är 30 cm) är det tillräck
ligt; endast grundvattenytan sänkes så 
mycket, att den kommer mer än 30 cm 
under sandlagrets ö very ta så ”bryter 
sandlagret kapillariteten” , d. v. s. 
ingen vattenuppsugning sker till över
liggande jord. Genom jordborrning 
på platsen kan man på förhand kon
statera, om de lokala jordartsförhål- 
landena äro gynnsamma för täckdik
ning, och hur stort dikesdjupet med 
hänsyn härtill bör tagas.

Vad som ovan sagts om järnvägar 
gäller även för gator: själva skjut
ningen deformerar gatubeläggningen 
och orsakar trafiksvårigheter, då ju 
stadsgator i regel icke kunna tillåtas 
vara belagda med ett utjämnande snö
täcke. Som exempel kan anföras 
Sundsvalls stad, vilken ligger på en 
sluttande platå av grovvarviga sedi
ment av mo-mjälkaraktär. Täckdik-



Fig 4. Täckdikningens inverkan på grundvattenytan i sidolutavde terräng. Grrundvattenståndet är bestämt 
genom borrningar (de grova vertikala linjerna =  borrhål) samt mätningar i täckdikena. Av sektion II fram
går icke grundvattensänkningens verkliga, stora belopp, emedan jordarten här genom grövre inlagringar 
och sprickbildning är så genomsläpplig, att täckdiket åstadkommit en avsevärd effekt (sänkniDg) även på

översidan om diket.
Sektion I från Lögdom (Fröland), SV om Härnösand, den 12 nov. 1927 (ett täckdike).
Sektion II från Svenska väginstitutets provtagningspunkt vid Fröland, den 11 nov. 1927 (dubbla täckdiken).

ningen har här givetvis icke kunnat 
läggas till det för fullständigt upphä
vande av tjälskjutningen erforderliga 
djupet, som är =  den tjälskjutande 
jordens kapillär a stighöjd +  tjäldju- 
pet, d. v. s. 4—10 m; i de gator, som 
täckdränerats, har den måttligt djupa 
täckdikningen givetvis ej heller upp
hävt skjutningen.

Lutningsförhållandena spela även 
den största roll. Det vanligaste är, 
att (rak eller mer eller mindre sned) 
sidolutning förekommer; i så fall bör 
täckdiket läggas under öv er diket; att 
lägga ett andra täckdike på nedersi- 
dan om vägen är helt bortkastade 
pengar, som framgår dels av direkt 
studium av dylika dubbeldränering
ar, dels av kännedomen om hur ett 
täckdike inverkar på grundvatten
ytan.

Fig. 4 visar ett par grundvattens- 
profiler genom täckdikad terräng, 
uppmätta just under förvintern, när 
tjälningen nyss börjat. Man fin
ner av dessa och andra dylika pro
filer, hur täckdikets generella inver
kan är den, att på översidan om di
ket grundvattennivån mer eller min
dre brant sänker sig ned mot dikes-

bottnen (eller rättare vattenströmmen 
på dikesbottnen), till vilket djup den 
obönhörligt tvingas; på nedersidan 
( ” läsidan” ) fortsätter den på detta 
lägre djup, och höjer sig därefter en
dast mycket långsamt med ökat av
stånd från diket.

Ett täckdikes grundvattenssänkande 
effekt omfattar alltså ett mycket brett 
bälte på läsidan; men även på över
sidan om diket kan en betydande 
grundvattensänkning nå en stor 
räckvidd, om marken är tillräckligt 
genomsläpplig, eller om ett tillräck
ligt genomsläppligt lager skäres av 
diket. En sådan mer vidsträckt 
grundvattensänkning på översidan om 
diket inträffar nog alltid, ehuru i 
större eller mindre grad; av grund
vattenprofilen efter dikningen framgår 
den icke, och dessutom bidrar dess 
existens till att sänkningen på neder
sidan förefaller mindre än den i själ
va verket är. Jag har vid flera tillfäl
len hört markägaren uttrycka sin 
tillfredsställelse med den dränerings- 
effekt, märkbar i lägre försumpnings- 
grad och ökad skördeavkastning, 
som gjort sig gällande i ett brett mark
bälte även på översidan om vägtäck- 
diken.



Fig. 5. Inverkan av täckdikning på grundvattenståndet i de fall, där dikesriktningen överensstämmer med 
lutningsriktningen (backe utan sidolutning). Schematisk sektion, 

a =  grundvattenstånd före dräneringen.
b =  grundvattenyta efter dränering med två parallella täckdiken, 
c == grundvattenyta efter dränering med ett djupare täckdike.

I de fall, där vägen går rakt i lut
ningsriktningen, d. v. s. i backe utan 
sidolutning, är frågan hur täckdik- 
ningen skall läggas ej fullt så enkel. 
Drar man ett täckdike i lutningsrikt
ningen under ena dagdiket, kommer 
en flackt rännformig, i tvärsektion 
flackt V-formig grundvattenyta att 
erhållas. Denna är i de flesta fall 
emellertid så flack, att även på en 
vägbredds avstånd från täckdiket näs
tan full dräneringseffekt torde vara 
uppnådd. Givetvis är det säkrast att 
lägga ett avskärande tvärdike ovan
för den tjälskjutande sträckan, och 
därefter låta ett längsgående täckdike 
gå under ena dagdiket. Att lägga två 
längsgående täckdiken, ett på varje si
da, lönar sig aldrig; det är då bättre 
att för en del av den kostnad, som det 
andra täckdiket skulle betingat, göra 
det första litet djupare (se fig. 5).

Vad som ovan sagts om backe utan 
sidolutning gäller även för de myc
ket sällsynta undantagsfall, då tjäl- 
skott uppträda på i det närmaste eller 
alldeles vågrät terräng. Även här äger 
emellertid terrängen i stort en viss 
lutning, och dagvattnet en viss av- 
rinningsriktning, vilken anger grund
vattnets genomsnittliga rörelserikt
ning; det gäller här, liksom alltid, 
att anordna dräneringen så, att vä
gen kommer på ” läsidan” om diket.

Slutligen några ord om täckdikenas 
konstruktion. Täckdikning vid vä
gar har som bekant framför allt ut
förts i Yästernorrlands län; beträffan
de konstruktionen kan hänvisas till

överstelöjtnant Lundströms fram
ställning vid tjäldiskussionsmötet i 
Luleå 1925 (Yägfören:s tidskr. 1926, 
h. 1; Meddelande från Sv. väginstitu
tet n:r 2, sid. 15—18). Den i Yäster
norrlands län brukliga, synnerligen 
gedigna täckdikestypen består av en 
dränerande fyllning av rund virke 
underst och ovanpå densamma sten, 
täckt av dyjord eller lera; oftast be
klädas väggar och botten med brä
der, vilka i fastare mark kunna er
sättas av granris och slanor.

Den tjälfarliga jordarten i Yäster
norrlands län utgöres i regel av en 
lättare mellanlera eller styvare lätt
lera, alltså en jordart, som är allt
för lerig för att höra till de allra vär
sta flytjordarna. I Älvsbyns distrikt 
i Norrbotten, vilket utmärker sig för 
en synnerligen besvärlig mjäla till 
lättlera av svår flvtjordskaraktär, 
har emellertid täckdikning av tjälfarli
ga vägsträckor utförts i mycket stor 
utsträckning och med synnerligen gott 
resultat, oaktat jorden som nämnts 
har mycket stor benägenhet att flyta 
igen. Dränaget erhålles genom rund
virke eller slanor (mera sällan täck
ta av sten), och såväl väggar som 
golv äro klädda med vitmossa — allt
så ej förmultnad torv eller ”dyjord” , 
utan relativt frisk vitmossa, varjäm
te slanorna täckas av ett tjockt vit- 
mosselager. Oftast täckes icke vit- 
mossefyllningen med jord, utan dag
vattnet kan genom det porösa och 
starkt värmeisolerande vitmosselagret 
rinna ned i täckdiket. På så sätt hin



dras i vissa fall igensvallning. Emel
lertid är ett sådant arrangemang 
med öppna täckdiken icke att rekom
mendera i de fall, då dagvattenstillför- 
seln kan bli stor (såvida icke täckdi
kets kapacitet är mycket stor), ty i så 
fall blir vattenståndet i täckdiket för 
högt, och den grnndvattensänkande 
effekten minskas.

I vilka fall bör då täckdikning an
vändas som tjälskademinskande, av
värjande åtgärd?

Då täckdikning av alla brukliga 
åtgärder är den billigaste — kostna
den kan sättas till hälften å en tredje
del av kostnaden för ris- eller sand
bädd — och då dessutom dess utfö
rande på intet sätt hindrar vägtrafi
ken (de svåraste trafikhindren i Norr
land under sommarsäsongen utgöras 
ju eljest av vägomläggningarna), bör 
givetvis täckdikning tillgripas i alla 
de fall, där med densamma önskad 
effekt kan uppnås.

En av förutsättningarna för att 
kunna avgöra detta har jag ovan an
givit: bestämning av grundvattendju
pet under senhöst—förvinter.* Där 
detta är så högt, att med rimligt di- 
kesdjup en kraftig grundvattensänk

ning erhålles, och där tydlig sidolut- 
ning är rådande, bör enkel täckdik
ning under över diket användas. Dubb
la diken, eller stickdiken in i vägen, 
ha i regel ingen som helst betydelse, 
och under alla omständigheter mot
svarar den eventuella effekten på in
tet sätt kostnaden.

I de sällsynta fall, där tjälskott 
uppträda på platser, där grundvatten
ytan även under senhösten till för
vintern ligger relativt djupt, torde 
tjälskotten ej så mycket bero på vat
tenuppsugning under tjälningen, utan 
på att vägbanan är oproportionerligt 
svag och trafikpåfrestningen opro
portionerligt hög — ofta även på att 
jordarten är en från finare bestånds
delar renslammad grövre mo, vilken 
är lättgenomsläpplig och i tjälloss
ningen uppmjukas av nedträngande 
ytvatten. Förstärkning av vägens 
bärlager, resp. påskyndande av smält
vattnets avrinning genom god bombe- 
ring och snöröjning, äro här de när
mast erforderliga åtgärderna.

I de fall då marklutningen är ringa, 
eller då effektiv avrinning från täck
diket ej kan erhållas utan alltför sto
ra kostnader, bör isolering genom 
sand- eller risbädd föredragas — det 
hela är slutligen en av de lokala för
hållandena beroende kostnadsfråga.

per äro levererade av J. G. Nyströms 
smidesverkstad, Mästersamuelsgatan 51, 
Stockholm, varifrån upplysningar ang. 
leverans lätt torde kunna erhållas. Bor
rarna förlängas genom anbringande av 
1 m långa längder av rör eller rundstål, 
vilka i bägge ändar äro gängade samt 
försedda med avfasnlingar för nyckel; 
borrhandtaget är försett med motsvaran
de gängning. (Se t. ex. Geotekn. Kom. 
betänkande.) Tillräckligt för här ifrå
gavarande ändamål torde vara 1 st. 
skruvborr, modell Johansson, 2 ä 3 borr
längder, 1 st. handtag samt 2 nycklar.

Gernandts Boktryckeri A.-B., Stockholm 1929.

* Gnindvattensmätning, liksom jord- 
artsundersökning, sker som förut nämnts 
enklast genom jordborrning. Av jordbor
rar finnas flera typer konstruerade [se 
t. ex. Geotekniska Kommissionens slut
betänkande. (Stat. Järnv. geotekn. med
delanden 2, 31 maj 1922), S. 38. Dimensio
nerna på denna borrskopa kan dock 
lämpligen tagas betydligt mindre — dia
metern t. ex. omkring 10 cm.] Den för 
ifrågavarande ändamål lämpligaste kon
struktionen torde emellertid Statsgeologen 
dr. S. Johanssons modell vara — en enkel 
skruvborr, vilken är mycket snabb och äger 
god nedträngningsförmåga även i svårar
betad jord (se Sveriges geol. undersök
ning. Ser. C, n:r 243, S. 27). Geologiska 
Undersökningens jordborrar av olika ty-
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