
S V E N S K A  V Ä G I N STI T U T E T
S T O C K H O L M

MEDDELANDE 2

PROTOKOLL

FRÄN DET AV SVENSKA VAGINSTITUTET ANORDNADE

DISKUSSIONSMÖTET I TJÄLFRÅGAN

I LULEÅ DEN 5 OCH 6 OKTOBER 1925





S V E N S K A  V Ä  G I N S T I T U T E T
S T O C K H O L M

MEDDELANDE 2

PROTOKOLL

FRÅN DET AV SVENSKA VÄGINSTITUTET ANORDNADE

DISKUSSIONSMÖTET I TJÄLFRÅGAN

I LULEÅ DEN 5 OCH 6 OKTOBER 1925



Gernandts Boktryckeri, Stockholm 1926.



P R O T O K O L L
FRÅN DET AV SVENSKA VÄGINSTITUTET ANORDNADE DISKUS? 

SIONSMÖTET I TJÄLFRÅGAN I LULEÅ DEN 
5 OCH 6 OKTOBER 1925

Ändamål och deltagare.
I ändamål att, ej minst för väg- 

institutets egen del, vidga kännedo
men om orsakerna till frostens för- 
därvbringande inverkan på vissa vä
gar, särskilt i tjällossningen, samt 
om de bästa sätten att motverka den
na inverkan, anordnades under insti
tutets ledning ett diskussionsmöte i 
Luleå den 5 och 6 oktober 1925.

Till deltagande i detta möte hade 
inbjudits representanter för distrikts- 
tjänstemän och vägkonsulenter i de 
norrländska kustlänen, för Norrbot
tens läns vägförening, för de tekniska 
myndigheterna i vissa norrländska 
städer samt vidare för Kungl. fortifi
kationen i Boden, för Statens järn
vägars distriktsförvaltning i Luleå, 
för Sveriges geologiska undersök
ning och för Statens provningsanstalt. 
Samtidigt med inbjudningen hade ut
sänts ett preliminärt diskussionspro
gram med anhållan om skriftliga in
lägg i anslutning till programmet, en 
begäran, som i stor utsträckning ef
terkommits av deltagarna.

Inalles 12 personer, representeran
de nu uppräknade myndigheter och 
sammanslutningar, hade infunnit sig 
till mötet. Som ombud för väginsti- 
tutet deltogo dess ordförande, överdi
rektören och chefen för kungl. väg- 
och vattenbyggnadsstyrelsen, översten 
Carl Meurling, vilken ledde mötets 
förhandlingar, samt institutets verk
ställande styrelseledamot, civilingenjö
ren Einar Nordendahl, mötets sekrete
rare.

Anförandena vid mötet uppteckna
des stenografiskt. Det sålunda förda 
protokollet återgives här, med vissa 
av utrymmesskäl betingade förkort
ningar, tryckt såsom manuskript. Det
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är institutets förhoppning, att en pub
licering av förhandlingarna skall bi
draga till lösningen av ett av våra 
viktigaste och mest svårlösta vägpro- 
blem, som hittills blott i ringa grad 
gjorts till föremål för systematisk 
forskning.

Kortfattad sammanfattning av dis
kussionen.

Den geologiska forskningens upp
fattning för närvarande rörande en 
del viktiga fenomen i samband med 
frostens inverkan, såsom om vattnets 
rörelse i marken vid tjälbildningen, 
om anledningen till uppkomsten av 
tjälknölar och tjälsprickor, om de s. 
k. jäslerornas egenskaper och sanno
lika uppkomstsätt ävensom om förut
sättningen för att torrlägga leror ge
nom dränering, har i ett flertal an
föranden klarlagts av d:r Johansson. 
Enligt d:r Johanssons uppfattning 
spelar hårrörskraften en mycket stor 
roll vid den vattenmättnad, som äger 
rum i en vägkropp under tjälningen, 
en hypotes, vari flertalet mötesdelta- 
gare instämde.

För vissa iakttagelser vid köldens 
inträngande i mark, särskilt vid upp
repad frysning och upptining, har in- 
geniör Schlyter redogjort.

För Statens järnvägars sätt att 
skydda sig mot järnvägsspårens upp- 
lyftning vid frost, s. k. tjälskjutning, 
å bansträckor framdragna genom jäs- 
lereterräng, hava meddelanden läm
nats av bandirektör Hjelm.

Flera deltagare med långvarig erfa
renhet från vägbyggnader i Norrland, 
särskilt major Lundström och överste
löjtnant Wedberg, hava utförligt skild
rat de av dem använda metoder vid
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om- och nybyggnad av vägar å jäs
lera.

Samtliga vägbyggarna synas vara 
överens därom, att för vägarnas för
bättring bör i första hand tillgripas 
dränering, dels genom täckdiken ut
med vägen, dels, om detta icke räcker, 
täckdiken även inuti vägen. Där drä
nering icke är tillfyllest, och där så
lunda isolering måste tillgripas, gå 
åsikterna tillsynes något isär, i det 
en del talare såsom isoleringslager 
föredrogo sandbädd och andra ris
bädd.

Tydligen föreligger icke tillräckligt 
material för att kunna fälla utslag 
till förmån för den ena eller andra 
isoleringsmetoden. Det är möjligt, att 
båda metoderna, under förutsättning 
av lämplig konstruktio.n och utföran
de, kunna fylla sin uppgift. Det är 
vidare möjligt, att sandbäddar — den 
i regel dyrare metoden — äro att fö 
redraga framför de vanligen billigare 
risbäddarna vid förekomsten av jäs
lera av särskilt svårartad beskaffen
het samt vid vägar med tung trafik. 
Svaret på frågan ” sandbädd eller ris- 
baad” lär icke kunna givas annat än 
efter en grundlig utredning, bl. a. ge
nom iakttagelser å särskilt anlagda 
jämförande provsträckor.

Protokollet avslutades av en littera
turförteckning, i huvudsak uppsatt av 
d:r Johansson, behandlande vid dis
kussionen belysta problem.

Diskussionsprotokoll.

Sammanträdet öppnades av Herr 
Ordföranden, som, efter att å vägin- 
stitutets vägnar hava hälsat de när
varande välkomna, yttrade:

För att göra det arbete, som före
ligger inom väginstitutet, något min
dre vittomfattande, hava vi funnit nöd
vändigt att koncentrera oss på och 
klarlägga vissa tekniska fenomen, i 
syfte att på så sätt ernå resultat av 
praktisk nytta.

Bland dessa fenomen är ett av de 
viktigaste fry  sproblemet, d. v. s. tjäl- 
bildningen och tjällossningen, eller 
hela den procedur, som vi bruka be
nämna tjälskjutningen. Detta är ett

problem, som utan tvivel beror hela 
landet, men som är särskilt aktuellt 
för Norrland. I all synnerhet vid 
förekomst av jäslera är den tekniska 
behandlingen av stort intresse, vare 
sig det gäller arbete med risbäddnin- 
gen, representerande en äldre och bil
ligare metod, eller den dyrbarare och 
nyare sand- och grusisoleringen.

Det är detta problem, som vi nu 
skulle försöka komma närmare in på 
livet, och vi hava därför till denna 
konferens velat samla den sakkun
skap, som erbjuder sig på området, 
för att med stöd av gjorda erfaren
heter kunna få problemet klarlagt i 
hela dess omfattning. Till att börja 
med gäller det nu att belysa en rad 
av tjälningsprocessens detaljer, såsom 
knölbildningen, själva frysningen och 
hur den verkar, de olägenheter, som 
uppstå av tjälskjutning och tjälloss
ning, de jordarter, som äro särskilt 
känsliga härför, samt slutligen de 
medel, som äro möjliga att använda 
för att förebygga olägenheterna.

För att erhålla reda i diskussionen, 
torde det vara lämpligt att i huvud
sak följa ett av sekreteraren, ingenjör 
Nordendahl, uppgjort program, som 
lyder:

1. Orsakerna till knölbildning 
(tjälskjutning) och vissa vägars å s. 
k. tjälskjutande jord svaghet i tjäl
lossningen.

Hypotes: (Se uppsatser av Dahlberg 
och Hörnell i Svenska vägföreningens 
handlingar, år 1924, n :r 4). I vägens 
övre lager avdunstar vatten under de 
tjälfria årstiderna; nytt vatten tillfö
res underifrån genom hårrörskraften. 
Vid tjälningen tillstoppas porerna i 
vägens undre lager och avdunstningen 
upphör, under det att nytt vatten fort
farande tillföres underifrån, till dess 
att en vattenmättning av vägkroppen 
inträder. Tillfrysningen av vägkrop
pen medför svällning av olika grad, 
beroende på materialet i vägkrop
pen. Detta är sällan likformigt, va
dan knölar och dylikt uppstå. Vid 
den tjällossningen föregående snö
smältningen ökas vattenhalten i väg
kroppen ytterligare. Vid tjällossnin
gen, som går ganska hastigt, hinner



det frigjorda vattnet icke att avdunsta 
och dess nedsjunkande i vägkroppen 
förhindras av underliggande ännu 
tjälade och ogenomträngliga lager.

På grund av den stora vattenhalten 
upphäves kohesionen mellan partik
larna i den jordart varav vägkroppen 
är utförd. Jordarten ”flyter” och dess 
bärförmåga nedsättes ända ned emot 
noll.

Tjälsprickor torde bero delvis på 
den under frostens inverkan i sidled 
utvidgade vägkroppens sammandrag
ning vid tjällossningen, delvis på att 
tjälen genom vägslänterna nedtränger 
djupare under vägrenarna än under 
körbanan.

2. Definition å tjälskjutande jord
art, ” jäslera” . Jäslerans egenskaper 
beroende på viss kornstorlek hos den
na jordarts partiklar. Se Halden 
” Svenska jordarter” , sid. 22.

Jäslerans geologiska uppkomst och 
utbredning samt variationer till sam
mansättning och egenskaper. Normer 
för definition av jäslera genom labo- 
ratorieprov.

3. Botemedel.
Vid nybyggnader och omläggningar 

undvikande av jäslera, d. v. s. kring
gående av dylik terräng, även med 
väsentlig kostnadsökning.

Undvikande av skärning i jäslera — 
” sår” i terrängen — och i stället ut
förandet av bankbyggnad av pinnmo
o. d., trots kostnadsökningen. Minsta 
höjd å sådana bankar.

Vägkroppens dränering genom öpp
na diken eller täckdiken under de 
öppna dikena eller täckdiken inuti 
vägkroppen.

Lämpligt djup, bottenbredder och 
släntlutningar för diken av olika slag. 
Hänsyn till dräneringens begränsade 
inverkan på kapillärt vatten.

Enligt amerikansk uppfattning kan 
man i en vägs underbyggnad skilja 
på

a). ” Fritt vatten” , som runnit till 
under hydrauliskt tryck,

b ). ” Kapillärt vatten” , som genom 
hårrörskraften tillförts i vertikal eller 
horisontal led.

c ). ” Kondensationsvatten” , som av
dunstat underifrån och kondenserat

omedelbart under beläggningen. D y
likt kondensationsvatten kan övergå 
till ” fritt vatten” .

Genom dräneringsrör kan endast 
det ” fria vattnet” bortskaffas. f Jfr 
” Good Roads” , aug. 1925, sid. 1y7).

Körbanans isolering från jäslera 
genom ett lager, som dels kan skydda 
vägkroppen från frostens nedträngan
de (knölbildning, tjälskjutning), dels 
kan bryta kapillariteten.

Ex.: lager av granris, dyjord o. d., 
lager av grus och sand.

Vid olika isoleringslager undersö- 
kes: erforderlig tjocklek hos själva 
isoleringslagret, erforderlig tjocklek 
hos bindjordslagret o. d. ovanpå iso
leringslagret.

Lämplig tjocklek hos grenar och 
kvistar i rislagret samt kornstorleken 
hos sand- och gruslager.

Dräneringsåtgärder för att före
komma att isoleringslager uppsuga 
vatten.

Isoleringslagrens varaktighet (livs
längd) : ris o. d. ruttnar och suger 
till sig vatten, under årens lopp trän
ger jäsleran upp genom isoleringslag- 
ren o. d. Exempel å äldre isoleringar, 
som ännu äro i fullgott skick.

Isoleringslagrens oförmåga att mot
stå trafik. Trafikräkningar å vägar 
med isoleringslager.

Olika isoleringslagers förhållande 
till jäslera av olika slag vid olika 
slags klimat.

Utförandet av banketter för att hin
dra frostens inträngande under kör
banan genom bankslänterna.

Jämförande kostnadssiffror:
för vägomläggning för kringgående 

av jäslereterräng;
» bankbyggnad;
» dränering samt 
» isoleringslager av olika slag, 

med hänsyn till isoleringens 
livslängd.

4  Fortsatta iakttageher och un
dersökningar med anledning av de 
uppslag, som kunna framkomma un
der diskussionen.

5. Utförande av prov sträckor med 
olika dränerings- och isoleringsmeto- 
der. Vikten av att jämförande prov 
utföras intill varandra betonas, så att



sträckorna komma att förläggas å lik
formiga jordarter -och utsättas för 
samma slags trafik.

Härefter ombådos de närvarande 
att4 yttra sig.

Statsgeologen d:r Simon Johansson 
överlämnade en skriftlig P. M. och 
fullstandigade denna i följande anfö
rande. (P. M. återfinnes i anföran
det) :

Vid de geologiska undersökningar
na hava vi även studerat det ytliga 
jordlagret och dess struktur ävensom 
vattenrörelsen, och vi hava därvid 
iclce kunnat undgå att möta tjälpro- 
blemet, som måste anses äga en syn
nerlig betydelse. V i hava visserligen 
icke studerat detta problem ute på 
vägarna, utan i åker och mark, där 
det är av mera godartad natur, ity att 
det är på tjälen, som jordens lucker- 
het i hög grad beror. I varje fall 
hava vi kommit till en viss uppfatt
ning rörande denna process och la
garna för densamma, och jag1 skulle 
härom vilia anföra följande:

Angående programmets l:sta  punkt 
om orsakerna till tjälskotten är min 
uppfattning i huvudsak i överens
stämmelse med den i programmet 
framställda. Jag har haft tillfälle un
dersöka vattenrörelserna i marken 
(lerjord) v id tjälbildningen, och den 
uppfattning om processen jag då fick  
är i huvudsak densamma, som här 
framställts. Som förtydligande till 
vad som anförts, vill jag pointera den 
grundprincipen, att de kapillära vat
tenströmningarna i jorden försiggå 
från ett fuktigare till ett torrare ställe, 
och om vattnet i ett lager skulle frysa 
till is, blir verkan densamma som om 
lagret vore uttorkat, d. v. s. det att
raherar vatten; möjligen äger också 
en direkt överdestillering till det av
kylda markskiktet rum. Följden av 
denna vattenström blir, att i det tjäla- 
de lagret uppstår en vattenanrikning, 
större eller mindre, beroende på den 
lätthet varmed vatten ditledes ned
ifrån och på den hastighet varmed 
marken tjälas.

Ett förtydligande härav skulle allt
så gå ut på ett understrykande av sat
sen, att vattnets rörelse går från ett

våtare till ett torrare skikt (följakt
ligen icke alltid uppåt). Om sedan 
vattnet övergår till is (d. v. s. över
går till en annan fas) blir det isbe- 
mängda området torrare och suger 
till sig ytterligare vatten enligt denna 
allmänna princip. Vattnets förflyt
tande från en punkt till en annan kan 
även tänkas ske genom överdestille
ring, d. v. s. vattnet rör sig icke i fly
tande form, utan Övergår till ånga, 
som destillerar till det kallare stället. 
Teoretiskt sett är en sådan vattnets 
rörelse tänkbar, och många anse, att 
vattnets rörelse i jorden just beror på 
en dylik överdestillering. Följderna av 
denna vattenström, huru den än för
siggår, blir emellertid en större eller 
mindre vattenanrikning i tjällagret, 
beroende — som redan nämnts — på 
den lätthet varmed lagret leder vatt
net och den hastighet varmed jorden 
tjälas. Om tjälningen går hastigt på 
djupet, har vattnet ju icke så lång tid 
på sig att strömma, och vattenanrik
ningen blir mindre.

Den i följd av vattnets övergång till 
is inträdande svällningen sättes i sam
band med frostknölarnas uppträdande. 
Emellertid förefalla mig frostknölarna 
vara mera lokala än den generellt 
uppträdande svällningen, varför sam
bandet dem emellan kan ifrågasättas. 
Möjligen ligger förklaringen till frost
knölarna 'däri, att stänglig is, s. k. 
pipkrake, utbildats i gränsytan mel
lan överbyggnaden och underliggande 
lager, och överbyggnaden skjutes där
av i höjden på samma sätt, som man 
antager att stenar i marken av tjälen 
lyftas uppåt. Vilken hypotes som är 
den riktiga bör närmare undersökas.

Det är ett bland jordbrukarna all
mänt känt fenomen att sädesbrodden, 
särskilt på vårarna, dragés upp ur 
jorden. Om jorden mycket lätt leder 
vatten eller är mycket vattensjuk, 
tränger icke tjälen vid frysningen så 
djupt ned i jorden, utan vattnet ström
mar till gränslagret, medförande vär
me, så att tjälbildningen kompenseras 
och tjäle bildas endast i ett ytligt 
skikt. Vattnet strömmar till och byg
ger kristall pä kristall vinkelrätt mot 
ytan och lagret lyftes upp; det bildas



s. k. pipkrake eller kammis. Härpå 
torde även den bekanta uppfrysnin- 
gen av stenar bero. Man kan plocka 
hort alla stenarna i en åker, men ett 
par år senare hava nya kommit fram. 
Sten leder värme bättre än den om
kringliggande jorden och det blir en 
kraftig utkristallation av is omkring 
stenen. Denna lyftes upp i höjden ett 
par centimeter kanske på en vinter. 
Allteftersom isen smälter bort, rinner 
jordslam till, så att stenen får ett nytt 
jordlager att vila på, och så småning
om lyftes den upp till ytan. Frost- 
knölsbildningen torde försiggå på 
analogt sätt genom bättre värmeled
ningsförmåga hos vissa partier av 
vägkroppen och jag sätter i fråga, om 
icke stänglig is kan finnas i de frost
knölar, som lyfta upp vägen.

Vad beträffar tjälsprickornas upp
komstsätt, sättas dessa i programmet 
i samband med en antagen samman
dragning av vägkroppen vid islossnin
gen, en sammandragning som då 
skulle motsvara den vid frysningen 
uppkomna volymökningen. Om man 
emellertid betänker, att tjällossningen 
är en relativt långsamt förlöpande 
process, med en småningom skeende 
upptining, såväl från ytan som under-

Fig. 1 a. C:a 2 cm. bred tjälspricka tvärs över 
vägen genom Vittangi by, okt. 1925. F oto O. 

Sander.

ifrån, då isen i det ena efter det an
dra av hålrummen smälter, så kan 
icke tjällossningen förklara de mo
mentant uppstående tjälsprickorna, så 
mycket mindre som de uppstå under 
det tjälen sitter i. Med all sannolik
het ligger orsaken i en sammandrag
ning av den frusna marken vid plöts
ligt inträffande stark kyla. Fig. 1 a och b. 
Vid Sveriges geologiska undersökning 
pågå f. n. undersökningar över spän
ningsförhållandena i marken vid tjäl- 
bildning, och iakttagelserna tala för 
riktigheten av nämnda hypotes.

Tig. 1 b. Tjälsprickor i väg, okt. 1925 vid sektion 26/352 å vägen Övertorneå— Pajala. Observatör:
Oscar Sander.



Försöken hava tillgått sålunda, att 
vi på 112 meters djup i marken grävt 
ned en metalldosa och fyllt denna 
med sprit. Ett rör har utgått från 
dosan till jordytan. Om nu jordtryc
ket ökas, sammanpressas dosan, och 
på vätskeytans läge avläses, huru 
trycket verkar. Trycket har visat
sig följa temperaturen mycket noga, 
med undantag för själva frysnings- 
tillfället, då trycket ökas oberoende 
av temperaturen genom den direkta 
ökningen av vattnets volym. Sedan 
marken väl är tjälad, stiger trycket 
med temperaturen — tjälen sväller vid 
ökad temperatur och sammandrar sig 
vid minskad temperatur. Jag antar 
att tjälsprickorna bero på den frusna 
kroppens sammandragning vid tempe
ratursänkningen. Fig. 1 b.

Vid tjällossningen smälter tjälen 
även underifrån. Jordlagren under 
körbanan bliva då starkt vattenhaltiga 
och därmed lösa, och körbanan kom
mer att vila på ett gungflyartat lager. 
Av trafiken brytes körbanan då lätt 
sönder, och leran kommer att pressas 
upp genom de uppkomna sprickorna 
och välla ut över körbanan.

Denna smältning underifrån går 
icke med någon större hastighet, men 
den har dock på våren sin stora be
tydelse för körbanan. Jordlagret un
der körbanan blir nämligen då syn
nerligen vattenhaltigt. Det frusna 
skiktet innehåller ju alltid mer vatten 
än det ofrusna och blir då vid smält
ningen vattenöverfyllt. Det har även 
genom frysningen blivit uppluckrat 
och söndersmulat och kan i detta lösa 
tillstånd upptaga mera vatten. Vatt
net fryser först i sprickorna — i de 
övre lagren finnas alltid större eller 
mindre sprickor — vilka då bli i 
stånd att upptaga ännu mer vatten 
från den omgivande leran, varefter 
sprickorna vidgas genom frysningen 
och processen fortgår. Den omgi
vande lermassan däremot krymper på 
grund av sin vattenförlust. En inten
siv omarbetning av jordmassan blir 
följden av denna sprickornas utvidg
ning och den omgivande lerans 
krympning. Den omgivande sprick
fria massan förlorar möjligen så myc

ket vatten, att porerna icke längre 
förbliva fyllda med vatten utan delvis 
stå fyllda med luft och vattenånga. 
De« bildas alltså lätt vid frysningen 
vattentomma hålrum, som vid tinandet 
fyllas med vatten och sprängas. Här
av blir jorden lös och nästan gungfly- 
artad vid tjällossningen. Skaknin- 
garna av trafiken bidraga äver här
till. Sålunda kan man gå på jämfö
relsevis fast lera, som emellertid, om 
man börjar trampa, blir som en jä
sande deg, beroende på att vid skak- 
ningen partiklarnas förbindelse med 
varandra brytes och de omgivas av 
vatten, ehuru de nyligen bildat en 
massa av en viss fasthet. När en så
dan väggrund trafikeras, kommer den 
genom skakningen i ett tillstånd, som 
nära nog liknar välling, vilken sedan 
av trycket pressas upp genom före
fintliga sprickor och väller ut över 
vägen.

På grund av den här framställda 
uppfattningen av problemet kunna 
preliminärt såsom skadliga faktorer 
sättas:

en grund bestående av s. k. jäsle
ra, vilken jordart i Norrland är all
mänt förekommande,

starkt vattenmättad grund, såsom i 
backsluttningar, tillfölje källdrag
o. d.,

en djupt nedgående tjäle, samt
en svag överbyggnad.
Givetvis behöva dessa företeelser 

ytterligare studeras för att erhålla 
full visshet om de olika faktorernas 
inverkan och därmed säkrare håll
punkter för diskuterandet av botemed
len.

Botemedlen.

I första hand torde man ha att tän
ka på dränering av vägkroppen ge
nom sidodiken och av själva vägba
nan genom sådan bombering att yt- 
vattnet lätt avrinner. Att nedlägga 
dräneringsrör i själva vägkroppen 
torde däremot icke vara effektivt.

Förutsättningen för att en lera skall 
kunna dräneras är att den innehåller 
sprickor, som kunna leda vattnet. (Sê  
d:r Johanssons senare anföranden).



Under överbyggnaden, där relativt 
konstanta förhållanden äro rådande, 
har man nog icke att vänta sig någon 
sprickig lera, helst som eventuella 
sprickor i en jäsande grund lätt lä
kas igen.

Tjälen bör sålunda såvitt möjligt 
hindras från att tränga ned i grun
den. Detta kan ske genom att göra 
överbyggnaden tjockare. Något skulle 
kanske även vinnas genom att icke 
snöploga vägen allt för intensivt.

En lämplig konstruktion av över- 
bvoranaden med syfte att fördela tryc
ket över en större yta skulle nog ock
så motverka uppvällning av jäsleran.

Botemedlens effektivitet böra prö
vas först på laboratoriet och därefter 
å försöksvägar.

Civilingenjören R. R :son Schlyter, 
avdelningschef vid Statens provnings- 
anstalt och föreståndare för anstaltens 
väglaboratorium:

Den av mig upprättade promemo
rian behandlar i några punkter sam
ma frågor, som d:r Johansson nyss 
omnämnt. På grund härav kan en 
viss upprepning ej undvikas.

P. M. innehåller i 10 punkter vad 
som kan observeras vid köldens in
trängande i mark, eventuellt under 
omväxlande frysning och upptining, 
nämligen:

1. Vid frysning inträder en för
ändring i markens eller materi
alets konsistens.

2. En nödvändig förutsättning för 
frostverkan är närvaro av vat
ten i tillräcklig mängd. Meka
nisk vittring kan i naturen för
orsakas av starka temperatur
växlingar och underlättas av oli
ka temperaturutvidgningskoeffi- 
cienter och olika värmekapacitet. 
Frosten förorsakar — som 
nämnts — ofta skott, t. o. m. 
jordskakningar. Samma fenomen 
förekommer i byggnader och 
förorsakar där smällar i husknu
tarna. Starka spänningar uppstå 
i vägkroppen genom temperatur
förändringar och olika tempera
turfördelning, varigenom väg- 
sprickor lätt förklaras.

8. Utgående från det kända förhål

landet att vatten fryser till is 
med c:a  10 % volymökning, var
vid ismassan är något plastisk, 
Kar Hirschwald infört en ” Sätti- 
gungskoefficient” S, ett vatten- 
fyllnadstal. Vattenfyllnadstalet S 
är förhållandet mellan materia
lets naturliga vattenabsorptions- 
förmåga w och porositet p alltså
s = 2

p
Material, som är vattenmättat 

och vars porer icke tillåta vatt
nets volymökning vid isbildnin
gen, d. v. s. med ett vattenfyll- 
nadstal teoretiskt större än 0,90 
men praktiskt större än 0,80 å 
0,85, fryser i de flesta fall sönder 
och är alltså icke frostbeständigt. 
Man kan emellertid icke med 
visshet bygga på denna teori be
träffande materials frostbestän
dighet. F ör bedömande härav 
erfordras frostbeständighetsprov- 
ningar i ett fryslaboratorium 
jämte praktisk erfarenhet.

4. Luften i porerna, som genom 
vattnets volymökning vid isbild
ningen pressas undan och nedåt 
i marken, utövar ett svagt upp
tryck. Om nu marken på ytan 
utsättes för hastig temperatur
stegring, smälter isen under vo
lymminskning. Marken uppsu
ger luft eller vid nederbörd vat
ten. Om nu förnyad frost inträ
der, innan all föregående is upp- 
tinat, kommer enligt Kreuger 
vatten att instängas mellan två 
skikt av is, vilket vatten vid fort
satt frysning icke har möjlighet 
att fullt utvidga sig och därför 
kan förorsaka lossprängning 
eller upplyftning av ytan.

5. Vid klart väder och torr luft 
avdunstar vatten även från den 
frusna markytan.

Om temperaturen stiger, utan 
att stiga över 0°, smälter isen 
underifrån på grund av från jor
den kommande värme. Volymen 
minskas underifrån, vakuum 
uppstår, men fylles genast med 
vatten, som uppsuges underifrån.



På grund av jordvärmen kan allt
så tjälens djup i jorden på våren 
minskas även vid en ihållande 
temperatur av — 1° C.

6. Försök hava visat att kärl, alltså 
även porer, icke sprängas, om 
den plastiska isen liar tillfälle att 
uttränga genom tillräckliga öpp
ningar eller halsar. Vid stark 
porös, sandsten med sammanhän
gande porkanaler, vilka utmynna 
på ytan, kan man iakttaga lik
som fina trådar av utpressad 
” stänglig is” . Någon spräng- 
verkan förekommer då icke, vil
ket Statens provningsanstalt har 
konstaterat vid frostprovningar 
med i ena eller båda ändar öpp
na glascylindrar, som fyllts med 
våt lera eller våt sand. F örsö
ken kunna utvidgas att omfatta 
olika beskaffade leror m. m.

7. Vid frysning frigöras latenta 
värmemängder, som bortskaffas 
genom en värmeströmning till 
den kallare ytan. Man kan här
vid tänka sig att underifrån kom
mande vattenånga tränger sig 
upp genom små porer eller ka
naler i den yttre skorpan, där
vid bildande långa iskristaller. 
Fuktigheten och dimman i luf
ten avsätta sig på kristallerna 
och bygga upp dessa företeelser, 
som ha utseende liknande rören 
hos en rörsvamp ( ” stänglig is” ).

8. Vattenabsorptionsförmågan, som 
i ett vid provningsanstalten un
dersökt fall genom materialets 
vattenmättning på vanligt sätt 
före frostprovningerf fastställts 
till 8 % av provets torra vikt, 
ökade under den normenliga 
frostprovningen och utgjorde ef
ter frostprovningens slut, alltså 
efter 25 frysningar och upptinin- 
gar, 15 %.  I regel kan denna 
ökning antagas vara 1 å 2 % för 
byggnadsmaterial.

Om erfarenheterna i mom. 5 
och 8 sammanställas, kan man 
föreställa sig att hos vissa mate
rial genom omväxlande frysning 
'(utvidgning av porerna 10 %)  
och upptining (vattenabsorption,

eventuellt med hjälp av i mom. 5 
nämnt vakuum) en ”pumpning” 
av vatten försiggår, varigenom 
vattenhalten pr volymenhet ökas.

9. Praktiskt taget alla material 
minska i hållfasthet med ökad 
vattenhalt. Om tegel eller cement- 
brukskuber läggas i vatten strax 
före provningen, blir hållfasthe
ten väsentligt lägre än den håll
fasthet, som det torra materialet 
besitter. Hos vissa andra mate
rial upplöser därjämte vattnet 
bindemedlet mellan kornen, vil
ket även bidrager till lägre håll
fastheten i vått tillstånd.

10. Värmeledningstal, specifik värme 
c och volymvikt v förändras vid 
ändring av täthet och fuktighets- 
halt. Hastigheten, med vilken 
kölden nedtränger, är direkt pro
portionell mot värmeisolerings
förmågan. Detsamma är förhål
landet med djupet, till vilket köl
den nedtränger. Djupet blir litet, 
om värmeledningstalet är lågt, d. 
v. s. isoleringsförmågan stor, och 
om värmekapaciteten c . v är 
hög. Värmekapaciteten är direkt 
beroende iav volymvikten hos ett 
och samma material. Vid försök 
med isoleringsmaterial har man 
givetvis att räkna med olika tät
het och fuktighetshalt, varför ett 
och samma material får olika 
värmeledningstal och isolerings
förmåga om det ligger vid sidan 
om vägen eller på vägbanan och 
där sammanpackas av trafiken.

Sedan ovannämnda P. M. upprättats 
har professor Kreiiger publicerat un
dersökningar av det frostfria djupets 
läge i Sverige (Tidskr. ” Byggmästa
ren” , 1925, h. 18). På en karta ha in
lagts kurvor, utvisande frostfria dju
pets storlek i olika orter t. ex. 0,8 m 
i Lund, 1,0 m i norra Småland, 1,5 m 
i Helsingland, 2,1 m i Haparanda.

Bandirektören vid Statens järnvägar
L. Hjelm, Luleå.

Jag vill framhålla att järnvägen har 
större möjlighet att följa frostväxlin
gen an hrr vägteknici, alldenstund



den har en markerad linje att gå efter 
— järnvägsrälsen. Jag har då iakt
tagit, att en uppfrysning icke alltid 
behöver bero på att jorden är av tjäl- 
skjutande natur, utan på källådror o. 
dyl. Blandningar av jord och lera, 
som icke på våren bilda någon lös 
massa, äro också tjälskjutande, men 
detta på grund av underliggande jord
lager, ej på grund av sin egen natur.

När det gäller att komma ifrån tjäl- 
skjutningen har man vid S. J. i första 
hand använt sig av dränering för att 
bortföra grundvattnet och i synnerhet 
källådrorna. Genom att avleda käll
ådrorna har man blivit av med mån
ga frostknölar. Emellertid har det 
dränerats ordentligt till ett djup av 
ett par meter, som tyckts böra räcka 
till för vattenavledningen, men det har 
icke hjälpt mot tjälskjutningen, utan 
på många ställen har den blivit än 
värre, på grund av att bankroppen 
genom de öppna dikena blivit mer åt
komlig för frosten. På många stäl
len har därför måst tillgripas täck
dikning, och när jorden icke låtit sig 
på vanligt sätt dränera, har den grävts 
bort. Jag anser det omöjligt, att det 
vatten, som finns i jorden, kan åstad
komma en sådan tjälskjutning, som 
S. J. fått erfara. En uppfrysning av 
10 %, motsvarande vattnets utvidg
ning räcker ej, den går upp till mer 
än 20 % av det frusna lagrets tjock
lek.

Ovanför Lakaträsk fanns en tjäl
skjutning-. som på en längre sträcka 
översteg 3". Den ställde sig icke så 
svårartad, emedan sträckan var över 
100 m lång och tämligen likartad, 
endast vid dess början och slut upp- 
stodo olägenheter. Vid utgrävningen 
befanns, att man vid banans byggan
de lagt ett tjockt virkeslager, som var 
fullt bibehållet och borde ha avbrutit 
kapillärkraften, däruppå ungefär 20 
cm lera och ovanpå denna c:a  60 
cm grus. Så snart lerlagret var bort
taget, var hela den 3" tjocka frysnin
gen borta. Icke kan det gärna hava 
varit så mycket vatten i detta lager? 
En annan fråga: Varför gick icke
utvidgningen av leran neråt, där det 
fanns plats för en utvidgning, utan

uppåt trots den ständiga trafiken av 
tunga malmtåg?

Jag har visserligen ej gjort några 
större undersökningar, men tror mig 
hava orsak att ej gå med på teorien 
endast om kapillärvattnet.

Då Inlandsbanan byggdes mitt i 
vintern, var det fråga om att taga 
reda på vilka jordarter, som skulle 
vara frostskjutande eller icke. Där
vid påträffades bland annat den s. k. 
jämtländska bleken. En utredning vi
sade, att den var mycket vattenbe- 
mängd, t. o. m. i så hög grad, att om 
man tog den i handen och kramade 
den, blev man fuktig. Den grävdes 
ut såsom vattensjuk och farlig. Nu
mera användes den som isoleringsme- 
del. — Andra jordarter, som ansågos 
vara bra, åstadkomma svårartade för
skjutningar.

Vad S. J. med de medel som stått 
tills buds har försökt, har icke alltid 
lyckats. Man har icke kunnat åstad
komma några tillförlitliga kännetec
ken på den jord, som är tjälskjutan
de eller icke. Man har därför mån
gen gång först fått bygga banan, för 
att sedan vid den årliga avsyningen 
konstatera, var de svåra delarna äro 
belägna, och där fått vidtaga sådana 
åtgärder som att lägga ner täckdiken 
eller i svårare fall bygga om.

De svåraste företeelserna äro valv
bildningar av tjälen i banan, som kan 
stå alldeles fast och säker tills den 
ett tu tre brakar samman och därvid 
kan gå ned flera tum. Dessa valvbild- 
ninsjar måste anses såsom synnerli
gen farliga och följas även med stör
sta noggrannhet. På en del ställen 
förekomma de nästan varje år. Det 
torde ej kunna anses, att de bero en
bart pä någon utvidgning, utan måste 
ha sin grund i att det tjälande lagret 
skiljer sig från det underliggande och 
liksom bildar ett valv.

Därest uteslutande fuktigheten ge
nom kapillärkraften orsakar de svåra 
uppfrysningarna, skulle ju ett år, som 
är torrt på hösten, vara alldeles ide
aliskt. Men det är ej fallet, utan de 
våta höstarna äro de bästa. Det upp
står visserligen flera tjälskjutningar, 
när höstarna äro våta, men marken



följts åt — frysningarna samarbeta. 
Under torra år däremot förekomma 
stora tjälknölar, åtskilda av stora om
råden, som nästan icke alls äro tjä- 
lacle. Därav torde framgå att även yt- 
vattnet inverkar.

Det torde även kunna fastslås, att 
kylans intensitet och storlek spelar 
mindre roll vid tjälbildningen.

Problemet är åtminstone beträffan
de S. J. icke på långa vägar löst än
nu. Det kostar 25 kr. pr längdmeter 
bana att isolera mot tjälen. Visserli
gen får man anse, att det bär sig att 
lägga ner så stora belopp, men skulle 
anslagen kunna reduceras, vore det 
ju ytterst önskligt. Det vore därför 
välkommet, om man kunde få med 
verkliga fakta fastslaget orsakerna 
till tjälskjutningen, fakta som vore 
påtagliga och bevisbara i praktiken. 
Att de kapillära krafterna ävensom 
absorptionen inverka, är ju tydligt, 
men det måste även finnas någonting 
hos själva jordarterna, som inverkar 
mest av allt.

Vid bortsehaktning av jord, som 
lagts i stora högar av två meters höjd 
över jordytan och fått ligga och rik
tigt luft- och soltorka, har likväl kon
staterats stora förskjutningar påföl
jande år. Man kan se hurusom hela 
de stora högarna, som väl strängt ta
get måste räknas såsom vattenfria, 
ändra form år från år, och huru t. o. 
m. järnvägsbankarna, som ligga 3 å 4 
m högt, beröras så kraftigt av frys
ningarna, att de t. o. m. på den nya 
Hällnäsbanan måst utgrävas och ut
fyllas med nytt material.

Ordföranden

önskade fullständigare utredning av 
själva orsakerna till fenomenet.

D :r  Johansson

ville framhålla, att det dock fanns 
likheter mellan de olika talarnas upp
fattning, ehuru man kunde tycka av 
deras framställningar, som om en 
grundväsentlig skillnad vore för han
den beträffande åsikten om orsakerna 
till tjälningsproblemet.

Det har framhållits, att tjälknölar- 
na yttrade sig i en valvbildning och 
jag har tidigare framhållit som min 
åsikt, att frostknölarna uppstode ge
nom en s. k. pipkrakebildning, alltså 
en bildning av stänglig is. (Fig. 2).

Fig. 2. Pipkrakebildning, 25 cm. hög, å mojord 
vid stranden av Torne älv, Vittangi, okt. 1925. 

F oto O. Sander.

En förskjutning av banan kan jag 
icke tänka mig annat än genom en 
valvbildning, åstadkommen av stäng
lig is. Banan är ju icke så samman
hållande, att den genom någon enbar 
volymförändring skulle kunna skju
tas upp till ett valv, utan måste väl 
denna valvbildning bero på ett mellan- 
kommande lager av stänglig is. Det 
sålunda uppstående valvet måste ju 
vid tjällossningen störta samman. Det 
har vidare konstaterats, att upplyft- 
ningen var mycket större än den vo
lymökning, som skulle kunna motsva
ras av vattenhalten i jorden, men man 
behöver ju icke tänka sig, att det vat
ten, som fryser, är hämtat endast från 
det tjälande lagret, utan mer vatten 
kan hava tillkommit, antingen kapil- 
lärt, från undergrunden eller ditförts 
genom källådror. Att det kapillära 
vattnet spelar en oerhörd roll, har 
jag konstaterat genom försök både 
ute i det fria och i laboratoriet.

Sålunda hade en trumma c:a  V2 m 
lång och 1 dm i fyrkant fyllts med 
tjälskjutande jord. Den nedre ändan 
ställdes i vatten och den övre ytan 
murades in i en isoleringslåda, en s. 
k. fryslåda, med en temperatur av 
— 3 ä 4°, så att den övre delen hölls



väl avkyld. På ytan nppstod då bild
ningar av stänglig is, men sådana 
kunde även förekomma ett stycke un
der ytan. Lagret närmast under det 
tjälade var torrare, vilket bevisar en 
rent kapillär sugning av vattnet till 
det tjälade lagret.

I ett lager av jäslera, med dess rin
ga motstånd mot kapillär stigning, 
finnes tillfälle att studera frostfeno
menet i all dess prakt.

Ordföranden
ville ha ett bättre grepp på frågan, 

hur de farligaste jordarterna äro be
skaffade.

Bandirektör Hjelms sätt att bygga 
först och vinna erfarenheterna efteråt 
finner jag en smula dyrbart vid väg
arbeten, där man ju överallt måste 
lägga ner kostnader på en viss hård- 
göring av ytan, som under dylika om
ständigheter skulle vara bortkastad. 
Man måste på förhand söka få klar
het angående de jordarter, som äro 
farliga. Det vore önskvärt, att från 
geologiskt håll få hjälp härtill.

Jag skulle vidare vilja veta, om 
något av intresse föreligger beträf
fande jäslerans uppkomst, utbredning 
och variationer.

D :r Johansson
ville för att få saken klargjord läm

na en kort redogörelse över lerornas 
sammanhållning och orsakerna där
till.

V i veta, att det finnes styvare och 
lättare leror, beroende på hur mycket 
av verkligt ler de innehålla. Med ler 
menas då det synnerligen fina, vitt
rade materialet, som förekommer i 
partiklar av nästan molekylär stor
lek. Det är alltså de hydrolytiskt 
vittrade partiklarna, som verka sam
manbindande i lera. Om man har en 
stark sammanhållning i en jordart, 
alltså mycket lersubstans, fordras en 
betydligt större vattentillsats för att 
göra denna lera mjuk. Men hur styv 
lera man än har, måste ju till slut ge
nom tillsättande av tillräcklig mängd 
vatten erhållas lös lera. Jäslerorna 
innehålla icke mycket av bindande

ämnen och behöva därför endast till
ställas en helt ringa mängd vatten för 
att övergå från en relativt fast form 
till en mycket lös sådan. Just härpå 
grundar sig den metod, som vi hava 
för att bestämma, vilka de verkligt 
farliga lerorna äro. En enkel och 
bra kvalitativ metod är att sätta till 
vatten till en lera och därefter utsätta 
lerdegen för ett dallrande tryck med 
fingret. Föreligger jäslera erhålles då 
en dallrande rörelse av degen. Jäs
leran innehåller alltså endast helt föga 
bindeämnen (litet vittringsprodukter) 
och resten består av stoftfina partik
lar av viss storlek. Om man genom 
tryck får partiklarna att skilja sig åt, 
hålla de sig flytande i massan. Vid 
undersökning har befunnits, att en 
jordart med partiklar av en kornstor
lek mellan 0,06 mm och 0,0006 mm, är 
jäsande. Större partiklar än 0,06 mm 
sjunka och bilda ett poröst skelett, 
som tillåter vattnets avrinning. Par
tiklar av mindre storlek än 0,0006 mm. 
bilda en kittartad massa med en viss 
sammanhållning. Möjligen finnas ock
så vittringsprodukter bland de små 
partiklarna, som verka sammanhål
lande.

Beträffande förekomsten av denna 
farliga jordart, veta vi ju att den är 
särskilt karaktäristisk för Norrland, 
vars vägförhållanden äro synnerligen 
svårartade, icke så mycket på grund 
av den djupa tjälen som på grund av 
den allmänt förekommande jäsleran. 
I de tämligen trånga dalar, som sträc
ka sig långt in i landet och i vilka 
lerorna avsatt sig (huvudsakligen 
från istiden), fanns nämligen en svag 
ström, som tog den finaste delen av 
slammet med sig och avlagrade detta 
längst ut i fjordarna, där detta slam 
avsatte sig. I dalarna kvarstannade 
en lera, men icke en lera av den van
liga mer eller mindre styva typen, 
utan en lera som genomgått en mer 
eller mindre fullständig b orttvättning 
av vittringsprodukterna. Rena mjä
lan kvarstod. Den renaste mjälan har 
man emellertid att söka bland älvsedi
menten. Genom älvarnas upprepade 
omlagringsarbete har en mycket ren- 
slammad produkt uppstått. I vad mån



berggrundens beskaffenhet bidragit 
1 ill uppkomst av jäslera är ännu icke 
klarlagt. — Det må påpekas, att frost
knölarna uppträda icke endast i grund 
bestående av jäslera. Även en myc
ket styv lera kan bli starkt vattenmät- 
tad (genom källdrag eller frysning) 
och då den blivit vattensjuk, är den 
lättledande för kylan. Således kan i 
själva verket under exceptionella för
hållanden vilken jordart som helst va
ra farlig.

Ordföranden
framhöll, att under diskussionen 

framvisats vikten av att erhålla ett 
enkelt kvalitetsprov för fastställande 
av de jordarter, som även efter drä
nering skulle vara farliga.

Vägmästare Oscar Sander, Luleå, sek
reterare i Norrbottens läns vägför-
ening,
hade liknande erfarenheter som 

bandirektör Hjelm, men hade dock 
fått en mycket stark övertygelse om 
verkningarna av de kapillära krafter
na vid uppfrysningsproblemet.

Talaren förevisade en del prov på 
dels lös mo- eller sandjord, dels jäs
lera, som upptagit mer vatten än han 
någonsin tidigare påträffat. Ett tred
je prov hade schaktats från vägen, 
medan denna var frusen, och genom 
vägning före och efter torkningen, ha
de befunnits att provet innehållit 60 
% vatten och endast 40 % jord (mo- 
jord).

Pipkrakebildningen kan ju vara 
synnerligen varierande. I ett fall, i 
Tärna socken i Västerbotten (uppe i 
fjälltrakten) regnade det intensivt i 
slutet av september månad 1902, var
efter väderleken med en gång slog om 
och det blev — 30°. Det var synner
ligen intressant att studera vägbanan 
efter denna häftiga temperaturföränd
ring. Där vägbanan på myr bestod 
av bindjord ovanpå ett lager av sand, 
var den blank av is, men där vägba
nan utgjordes allenast av lera på dy
bank, hade pipkrake bildats på väg
bana och slänter ända till 2" tjock i

roten och bitvis 10— 15 cm hög med 
litet jord överst på stängelns topp, 
liknande en svamp. Formationerna 
hade vinkelrät ställning mot jordytan. 
Vid tjällossningen blev bind jordslag
ret på sand genast hårt och körbart, 
men där bindjorden låg på dy sjönk 
man ned decimetervis.

Vilka de värst tjälbildande jordar
terna äro, torde vara ganska lätt att 
komma på det klara med genom me
kanisk analys. Bäst torde också va
ra att vid nybyggnad alltid taga det 
säkra för det osäkra och i tveksam
ma fall isolera med risbädd. Enligt 
min erfarenhet gå grovkornig lera 
och sandjord utmärkt att dränera med 
täckdiken, men så ej med mjäla eller 
jäslera.

En annan olägenhet är tjälskjutnin- 
gen å myrarna inom t. ex. Jukkas- 
järvi, Karesuando och Muoniona- 
lusta socknar, varest man kan på
träffa stora tjälknölar, som ligga och 
flyta i myrarna.

År 1908 hade jag tillfälle att un
dersöka en sådan frostknöl. Jag 
kunde då konstatera, att tjälen aldrig 
går ur knölen. Denna kan höja sig 
ända till 3 ä 4 m över myrens yta 
och ligga lika djupt under densamma. 
Överst finnes vanligen en vegetation 
av vitmossa, men själva knölen be
står för det mesta av torv. Vitmossa 
är ett utomordentligt isoleringsämne, 
och många gånger upptinar därför 
endast ett lager av knappa 50 cm 
eljer1 mindre under hela sommaren. 
Det har även hänt, att denna knöl
bildning uppstått å fält, där snötäc
ket med ganska stor visshet aldrig 
varit rört. De frostknölar, som ge
nomskäras av väganläggningarna, vi
sa emellertid tendens att tina upp, 
även om man isolerar slänterna med 
torv, varför en väg över frostknölar 
icke blir hållbar.

Ordföranden.
D :r  Johansson har sagt oss, att 

vattnet går från ett våtare till ett tor
rare ställe, ävensom att ett vattenhal- 
tigt jordlager, som tillfryser, kommer 
att verka såsom torrlagt och således



upptaga än mera vatten. Då ju emel
lertid is har större volym än vatten, 
vore det intressant att få höra, huru 
de isfyllda porerna kunna upptaga 
ännu mera vatten.

D :r  Johansson.

Vi tänka oss ett litet område c:a 
0,5 m under markytan. Igenom detta 
går en spricka och å ömse sidor om 
sprickan finnes vattenmättad jord. 
Vattnet fryser då först till i sprickan, 
emedan vattnet i det sprickfria rum
met är utsatt för ett visst tryck och 
därför fryser senare (det är under
kylt). Nu hava vi alltså is i spric
kan. Is verkar som en torr kropp 
och attraherar vattnet. Detta dras 
nämligen alltid till ett kristallisations- 
centrum. Vattnet strömmar nu till 
från båda sidor och fryser ut på de 
gamla iskristallerna, varvid iskristal
lerna ofta erhålla en bladig utbild
ning, beroende på att de bildats un
der tryck. Sprickan förstoras, och 
jordområdet å ömse sidor krymper, 
d. v. s. så länge det befinner sig över 
krympningsgränsen (slutligen kunna 
vi ju antaga att denna process gått 
så långt och så mycket vatten utdra- 
gits, att materialet kommit under 
krympningsgränsen). Vattnet måste 
emellertid fortsätta att gå mot kri- 
stallisationscentrum, som attraherar 
med stark kraft. Det kan därför hän
da, att så mycket vatten drages ur 
porerna, att tomrum uppstå, vilka tro
ligen i brist på luft fyllas med vat
tenånga. Följden av denna process 
har alltså blivit, att även det omkring
liggande sprickfria området har ut
torkats och kommit till det stadium, 
att det uppsuger vatten från under
liggande lager med vattenfyllda porer.

Distrikts chef en major Algot Lund
ström , Sundsvall, vägkonsulent i
Västernorrlands län, föredrog föl
jande P. M.
angående vissa i Västernorrlands 

län vidtagna åtgärder för undvikande 
av frostens fördärvbringando inver
kan på vägar, där tjälskjutande jord 
förekommer. —

I länet förekommer tjälskjutande 
jord i synnerligt stor utsträckning, 
särskilt efter de stora ådalarna och 
efter kusten. Grunden består i regel 
av lera, till större eller mindre del 
uppblandad med sand.

De åtgärder, som förut vidtagits i 
ändamål att motverka tjälskjutningen, 
hava bestått i att vid nybyggnader, 
där man med säkerhet kunde förvänta 
tjälskjutning, anbringa en risbädd, 
hoppackad c:a 0,25 m tjock, med där 
över påförd lämplig jordart, helst 
pinnmo, till en tjocklek av c:a 0,8 m 
och däröver grus till en medeltjock
lek av c:a 0,12 m.

Detta förfaringssätt, som visat sig 
fungera väl, har tillämpats vid såväl 
skärning som bank, företrädesvis vid 
bank. Kostnaderna voro emellertid 
avsevärda och då anslagen voro små 
har det icke kommit till så stor an
vändning, som måhända varit önsk- 
ligt. Täckdikning har förekommit i 
ytterst liten omfattning.

Efter automobilernas tillkomst har 
kravet på framkomsten å vägarna som 
bekant väsentligt stegrats. I och för. 
sig har denna omständighet framtvin  ̂
gat åtgärder till förhindrande av tjäl
skjutning, men på grund av att genom 
automobilernas användning även vin
tertid bortplogningen av snön numera 
flerstädes sker på så sätt att endast 
ett relativt tunnt 0,15 ä 0,20 m lager 
snö eller is återstår, går frosten dju
pare ned i vägen, och härav förorsa
kas, efter vad jag trott mig märka, 
att tjälskjutning uppträder vida mer 
och å ställen, där sådan icke förut 
förekommit.

De åtgärder, som inom länet före
tagits i ändamål att motverka tjäl
skjutningen, särskilt då med hjälp av 
anslag från automobilskattemedel, ha
va bestått företrädesvis i täckdikning 
och till mindre del i utgrävningar.

Anordningen av täckdikning är föl
jande: (Fig. 3.)

I första hand förlägges i snedlutan
de mark ett täckdike i övre vägdiket. 
Där ett sådant täckdike icke är till
räckligt, förlägges ett täckdike även i 
nedre vägdiket. Erfordras ytterligare 
dränering, förlägges tvärdiken, sträc-



Fig. 3.
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kande sig vid 6,0 m bred väg 1,0 ä 2,1 
m in i vägen. Tvärdikena förläggas 
på 10 m inbördes avstånd. De läggas 
icke mitt emot varandra, utan så att 
ena sidans tvärdiken komma mitt 
emellan den andra sidans tvärdiken.

Där så anses nödigt, lägges i övre 
ändan av en tjälskjutande sträcka ett 
täckdike, sträckande sig tvärs över 
vägen, avseende då att avskära i själ
va vägen eventuellt förekommande 
vattenförande lager.

Yägdikena upptagas till ett djup av 
minst 0,5 m. De i dessa förlagda täck
dikena givas ett djup av minst 1,2 m 
under dikesbotten. Detta djup torde 
få anses tillräckligt med hänsyn till 
att den i dikena förekommande snön 
verkar skyddande för frosten. Stick
dikena erhålla längst in i vägen ett 
djup av c:a 1,7 m.

Täckdikena utföras längst ned av 
runda träslanor med i medeltal 0,10 m 
diameter och till en tjocklek av 0,6 m, 
eller  också kunna användas cement
rör eller vanliga täckdikesrör, allt be
roende på kostnaden. Däröver lägges 
sten av 0,07 ä 0,10 m storlek till en 
tjocklek av 0,3 m och däröver helst 
dyjord eller, om sådan ej finnes att 
tillgå, lera till en tjocklek av 0,20 ä 0,25 
m. Slänterna och botten av vägdikena 
torvbeklädas för att bland annat hin
dra ytvattnet att gå ned i täckdikena.

Täckdikets grävningsbredd är c:a 
0,5 m. Där marken är mycket. lös, 
läggas bräder såväl i botten som å 
sidorna. I något starkare mark kun
na bräderna ersättas med granris och 
slanor.

Kostnaden för ett dylikt täckdike 
uppgår till i medeltal c:a 6: — kr pr 
lm, och har timlönen därvid uppgått 
till c:a 1: 25 kr.

I fråga om ordningsföljden för ar
betets utförande är det givetvis bäst 
om det kan ske successivt, och bör 
naturligen därvid i första hand upp
tagas det dike, som man har anled
ning antaga skall göra den största 
nyttan. Det kan nämligen hända, att, 
om man lyckas genom täckdikning 
avskära vattenförande lager, ett så
dant dike ensamt är tillräckligt för 
vägens nödiga dränering. Genom att

på våren iakttaga vägen kan man se
dan se, om några ömtåliga punkter 
finnas, och vidtaga härför nödiga åt
gärder.

Enligt mitt förmenande äro täckdi
kena synnerligen effektiva för vägar
nas dränering. Dessutom bidraga de 
i hög grad till att få slänter i dålig 
jord att bliva beståndande. Jag har 
iakttagit fall, där jord från slänten 
åkt in över vägen och ställt sig så 
gott som horisontellt. *Efter täckdik
ning har slänten stått väl.

I de fall där materialet i vägen är 
av sådan beskaffenhet, att det icke 
släpper ifrån sig vattnet, finnes, så 
vitt jag förstår, ingen annan utväg 
än att verkställa urgrävning.

Denna har verkställts på så sätt, 
att vägen nedschaktats till 0,6 m djup. 
Härefter har under vägbanan anbrin
gats ett isoleringslager av granris till 
0,2 ä 0,3 m tjocklek, bildande en tät 
matta, över riset har påförts pinnmo 
eller annan lämplig jordart till en 
tjocklek av 0,3 m, varvid så mycket 
som varit dugligt av den urschaktade 
jorden givetvis kommit till använd
ning. De gamla vägdikena, som of
tast varit av mindervärdig beskaffen
het, hava fördjupats, så att de kunnat 
mottaga vattnet från granrisbädden, 
från vilken anordnats stickdiken, så 
tätt som ansetts nödvändigt.

Ovanpå pinnmon har slutligen lagts 
ett lager grus med c:a 0,10 m medel
tjocklek. Där livligare och tyngre 
trafik förekommer, har ovanpå pinn
mon ett bärlager av makadam kom
mit till användning, men utgör detta 
mera en förstärkning av körbanan 
och bör därför ej medräknas i kost
naden för urgrävningen.

Kostnaden för ovan beskriven ur
grävning vid 6,0 m väg uppgår till c:a 
20: — kr pr lm vid en timlön av 1: 25 
kr. Kostnaden ökas, om av den bort
schaktade jorden endast en mindre del 
kan användas.

Så vitt jag kunnat finna, hava även 
dessa urgrävningar fungerat till be
låtenhet.

I övrigt må nämnas en metod vid 
nybyggnad, som även baserar sig på 
vägens dränering. I svag och vatten



sjuk mark utbildas vägkroppen med 
en 0,5 ä 0,6 m bred bankett, liggande 
ungefär 0,3 m under balanslinjen. 
Utanför banketten utföres ett dike med 
ett minsta djup av 0,5 m. Denna an
ordning har i många hänseenden vi
sat sig tillfredsställande.

I anslutning till detta P. M. anförde 
major Lundström  vidare:

Det är tydligt, att det är vattnet, 
som orsakar tjälskjutningen. I av
saknad av fullt bindande teoretisk ut
redning över förloppet vid tjälskjut
ningen har jag till dennas motarbe
tande sökt att dels genom dränering 
torrlägga vägen och dels genom iso
lering hindra lerans uppträngande 
och mildra frostens inverkan.

Jag har sysslat med föreliggande 
problem huvudsakligen i Norrland.

Först vill jag erinra om den gamla 
tiden — före automobiltrafiken — då 
vägarna kunde byggas betydligt enk
lare. Där jäsleran var till finnandes, 
använde man sig av risfyllning i de 
fall man icke helt enkelt kunde taga 
en omväg. Man sökte då isolera jäs
leran genom att lägga kvistarna in
flätade i varandra, så att de bildade 
en matta. Tjockleken av denna matta 
varierade, men brukade uppgå till 
c :a  30 cm. Ovanpå detta rislager 
breddes pinnmo. Vid risbäddning i 
skärningar schaktades jorden bort till 
dikesbotten, liggande i regel c:a  0,45 
m under balanslinjen. En risbädd av 
0,2 ä 0,3 m tjocklek utlades och där
över påfördes pinnmo och grus. Jag 
har en känsla av att detta byggnads
sätt var tillfredsställande, då endast 
hästskjutsar begagnades. Numera — 
med den tunga och livliga biltrafiken 
— måste denna förstärkning göras 
kraftigare, allt beroende på trafikens 
tyngd och storlek.

Allteftersom den nya trafiken ut
vecklar sig, ställas ju mycket större 
krav på vägarnas framkomlighet. 
Man önskar kunna komma fram vil
ken årstid som helst, och bilisterna 
hava berättigade anspråk på en god 
vägbana, då de ju med stora belopp 
bidraga till dess iordningställande.

F ör att förbättra de gamla vägarna 
i Västernorrlands län, där tjälskjut-

ande jord är synnerligen ofta före
kommande, har man i första hand 
försökt med täckdiken, utförda på sätt 
jag angivit i nyss föredragna P. M. 
Under de två sista åren hava en hel 
del sådana täckdiken utförts, och er
farenheten har visat, att de äro bra. 
Det fanns ställen mellan Sundsvall 
och Härnösand, som kilometervis vo
ro fullständigt hopplösa att befara på 
vårarna. Där täckdikades i fjol, just 
på ovan beskrivna sätt, och * det har 
visat sig stoppa förträffligt och vara 
ett bra botemedel mot tjälsjukan.

Jag vill understryka, att man icke 
skall tro, att det är företrädesvis de 
kalla vintrarna, som verka tjälskju- 
tande. Just i vår, när det borde ha
va varit ganska lindrigt med frostknö
lar, ha dessa förekommit alldeles 
ovanligt rikligt och många gånger på 
ställen, där de aldrig tidigare före
kommit.

V i bruka, som sagt, i första hand 
täckdika vägens övre sida och sedan 
invänta våren och dess erfarenheter. 
V i hava då vid tjällossningen på en 
del ställen kunnat iakttaga en topp- 
liknande formation, i vilken man kan 
ränna ner en ganska lång slana. På 
dessa ställen hava vi nu lagt tvärdi
ken och få till en kommande vår se, 
huru det hjälper.

Jag tror för min del, att vi på ovan 
beskrivna sätt lyckats ganska bra 
torrlägga vägen. Det är även det bil
ligaste sätt vi kunnat finna ut. Jag 
har emellertid märkt, att det på vissa 
ställen tyckes vara hopplöst att åstad
komma vägens dränering genom täck
dikning. Jorden lämnar icke ifrån sig 
sitt vatten till täckdikena, utan vatt
net står där och jäser. Då torde ej 
finnas annan råd än att gräva ur jor
den på sätt, som nyss skildrats. Det 
är dock inga långa sträckor, som äro 
så svårartade. Utgrävning blir emel
lertid en synnerligen dyrbar historia.

D :r  Johansson

önskade i samband med dränerings- 
frågan göra ett uttalande om princi
pen för avledning av vatten ur lera.



Fig. 4. Schematisk framställning av principen för dränering av lera.

Som vi höra, hava ju fall förekom
mit, då dikning icke gjorde någon ef
fekt. För att en jordart skall kunna 
släppa igenom vatten, måste porerna 
vara så stora, att de bliva vattenle
dande, vilket endast är fallet i täm
ligen grov sand. En blöt, sprickfri 
lera är sålunda av naturen alldeles 
tät och det tjänar ingenting till att 
lägga ett dike i den och tänka, att 
detta skall torka ut leran. Genom ut- 
torkningsprocesser uppkomma emel
lertid i leran sprickor, vilka äro vat
tenledande. Undersökningar hava 
gjorts beträffande dessa sprickors roll 
för vattenavledningen. Eesultaten 
komma att publiceras i tvenne upp
satser, en av mig samt en av d:r G. 
Ekström och jordbrukskonsulenten H. 
Flodkvist. Y i hava kommit till följan
de uppfattning: (Fig. 4).

I en lerprofil har man överst ett 2 
å 3 m djupt lager, som är relativt 
torrt och fast, den s. k. torrskorpan, 
som ligger ovanpå den s. k. blötlere- 
horisonten eller såplerehorisonten. 
Blötleran är fuktigast uppåt och blir 
något mindre vattenhaltig längre ner. 
På grund av trycket utpressas näm
ligen vattnet och leran blir hårdare 
ju djupare ned man kommer. Torrskor
pan kan man indela i två horison
ter eller lager, huvudsakligen efter 
tjälens djup. Man får då en övre 
horisont, där torrheten varierar allt 
efter torr väderlek eller regn, och där
under en undre — torrskorpehorison- 
ten — där tjälen icke inverkar, utan 
den allmänna kapillära stigningen 
uppåt har torkat ut jorden. Det 
undre torrskorpelagret innehåller kon
stanta sprickor och det övre lag

ret temporära sprickor, som uppstå 
och gå igen allt efter väderleken. I 
en lera kan vatten icke avledas annat 
än genom befintliga sprickor. Om 
man lägger ett dike i den sprickfria 
såplerehorisonten, har detta ingen ef
fekt, utan man måste hålla sig till det 
2 ä 3 m djupa övre lagret, för att ett 
dike skall kunna hava någon inver
kan, och helst i lagret med permanen
ta sprickor, d. v. s. under tjäldjupet. 
Men i en jäslera, som flyter och jäser, 
flyta givetvis sprickorna snart sam
man. Om sålunda jäsleregrund är för 
handen, kan det bli ineffektivt att drä- 
nera ut väggrunden genom dikning. 
Detta kan förklara det faktum, att det 
på vssa håll, som framhållits, icke 
lönade sig att täckdika.

Major Lundström.

Den jord jag haft att göra med har
i . de flesta fall bestått av lera, blan
dad med sand och endast i undantags
fall av ren lera.

Jag har erfarenhet av en väg, som 
byggdes år 1921, och då vägen våren 
1922 skulle avsynas, uppträdde å den
samma jäslera i sådan grad, att man 
icke ens kunde taga sig fram med 
häst. Dessutom åkte hela slänten ned 
och ställde sig så gott som horisontell. 
Dikena grävdes om och täckdiken an- 
lades. Marken var därvid så lös, att 
man för att överhuvudtaget kunna ar
beta på platsen måste lägga bräder 
såväl i botten som på sidorna. Denna 
väg har sedermera visat sig stoppa 
bra och icke ens en tillstymmelse till 
tjälskjutning har synts.



Dessutom äro täckdikena välgöran
de för slänterna, som tidigare ofta 
rutschade ned och helt enkelt fyllde 
igen vägdiket. Ett djupt täckdike 
dränerar själva slänten och torkar ut 
den. Icke ens en omsorgsfull torv- 
beklädnad kunde förut hindra ett så
dant ras, i synnerhet vid slagregn, 
som inträffade på våren, efter det yt
lagret av slänten upptinats.

Jag vill kraftigt 'framhålla täckdi
kenas stora betydelse, men medger 
villigt att det även kommer an på de 
olika jordarterna. Består vägbanan 
av lera, som icke släpper genom vat
ten, torde ju alla dikningsförsök va
ra hopplösa, men där erfarenheten vi
sat, att man blir av med vattnet, tor
de de varmt kunna förordas. I Väs- 
ternorrlands län har täckdikats till 
en längd av 15,000 m mot urgrävnin
gar av endast något över 700 m.

Sundsvalls stad är synnerligen be
svärad av tjälskjutningar och man får 
nästan årligen iakttaga, huru gatorna 
höja sig ända upp till 20 cm. Sedan 
sjunka de emellertid lugnt och stilla 
tillbaka igen utan sprickor eller an
dra besvärligheter. Vid Härnösand— 
Sollefteå järnväg har jag iakttagit, att 
ballasten skjutit upp ända till 15 cm, 
och att man har kunnat se under bal
lasten, som stått liksom på pelare av 
is. Detta gäller icke små sträckor 
utan långa. Detta är givetvis mycket 
besvärligt, men banvakterna hava nu
mera förvärvat en viss vana och gå 
helt enkelt ut och stöta sönder ballas
ten, så att den åker ned på sin plats 
igen.

Distrikts chef en överstelöjtnant Erik
Wedberg, Umeå, föredrog följande
bidrag till lösning av det s. k. tjäl-
problemet:
Tjälskjutande jord förekommer av 

flera olika slag av ganska skiljaktig 
beskaffenhet och sammansättning, 
från ganska fet, något sandblandad 
lera till endast obetydligt slamblandad 
sand. Även pinnmo är ofta tjälskju
tande, beroende dels på att lerhalten i 
densamma är väl stor och dels på att 
pinnmon är bemängd med vatten, som 
ej kan effektivt avledas.

Huvudvillkoret vid anläggning av 
väg å tjälskjutande mark är, enligt 
mitt förmenande, att vägbanan befrias 
från vatten och att den lägges så högt 
över den omgivande marken, som vä
gens lutningsförhållanden, terrängens 
beskaffenhet och byggnadskostnader- 
na kunna medgiva, enär en över mar
ken upphöjd väg givetvis alltid håller 
sig betydligt torrare än en väg i skär
ning till följd av mindre vattentill- 
drägt samt luftens och solens friare 
tillträde till vägbana och slänter, men 
även delvis på grund därav att väg
kroppen därigenom lättare och utan 
för stort materialslöseri kan bildas av 
dittransp orter ad bättre jord.* Om 
marken är tämligen jämn och särskil
da hinder ej möta att förlägga väg
banan c:a  0,6 m eller högre över mar
ken, kan man utan någon större svå
righet erhålla en mot tjälskjutning 
skyddad väg. Detta kan givetvis ske 
på många olika sätt och med använd
ning av flera olika slag av isolerings- 
ämnen. De isoleringsämnen, som i 
Västerbottens län numera användas 
mest och befunnits bäst fylla sitt än
damål, äro myr jord och ren fin sand. 
Vare sig det ena eller det andra iso- 
leringsämnet användes, bör för erhål
lande av bättre isolering det å marken 
befintliga torv- och mosslagret om 
möjligt bibehållas orubbat och ovanpå 
detsamma utbredas, i förra fallet ett 
lager myr jord till c:a 80 ä 40 cm:s 
tjocklek och därpå ett 30 ä 40 cm :s 
tjockt lager av god pinnmo eller even
tuellt för kostnadernas nedbringande 
först ett c :a  15 ä 20 cm tjockt lager 
av den från dikena upptagna tjälskju
tande jorden och därpå ett något tun
nare lager av mager pinnmo, och i 
senare fallet ett lager av fin ren sand 
till 40 å 50 cm:s tjocklek med ett där-

* Vikten av, att vid vägbyggnad 
över jäslera om möjligt undvika skär
ning —  ”sår”  i terrängen — torde 
böra framhållas. Det kan sättas i frå
ga, om man icke för att nå detta mål 
borde kunna tillåta starkare lutnin
gar än 1:20, exempelvis 1:15, åtmin
stone vid kortare raka sträckor. 
(Sekr. anm.).
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på utlagt lager av fetare pinnmo eller 
lera till 18 å 20 cm:s tjocklek. Om 
den från dikena upptagna. jorden va
rit bindande, har man vanligtvis be
gagnat sig av denna jord till hård- 
göring ovanpå sanden, enär jordens 
tjälskjutande förmåga genom sand
isoleringen i hög grad minskas och 
genom uppblandning med det därovan- 
på utbredda gruset så småningom 
försvinner. Finnes emellertid, på ej 
för stort avstånd från arbetsplatsen, 
tillgång till god pinnmo, bör sådant 
hårdgöringsämne användas, även 
om kostnaderna härför skulle bliva 
icke obetydligt högre, enär vägbanan 
härigenom tarvar mindre grusmängd, 
och blir fastare och hårdare samt bil
ligare i underhåll.

Framgår vägen i sidolutande tjäl
skjutande mark eller i skärning i så
dan jord, bliva i allmänhet både iso
lerings- och dräneringsåtgärder er
forderliga (fig. 5). I Norr- och 
Västerbottens län har man sedan gam
malt såsom isolering använt väl hop
packad risbädd, utlagd till nästan hela 

tvägbredden och till en tjocklek varie
rande mellan 20 och 30 cm. För att 
en sådan bädd skall vara till något 
verkligt gagn, måste den läggas syn
nerligen väl av smärre träd och ris, 
som flätas in i trädgrenarna, så att 
bädden blir jämntjock och möjligast 
tät. Av till risbädd använda material 
ha smärre träd och buskar av gran 
visat sig vara bäst. Lövträd, särskilt 
björk, al och asp, äro odugliga, enär 
de ruttna inom kort. Ovanpå risbäd
den brukade man upplägga den från 
dikena upptagna tjälskjutande jorden 
och understundom — för erhållande 
av en fastare vägbana och till förmin
skande av grusmängden — därovanpå 
ett tunnare lager av pinnmo. Under 
mera gynnsamma förhållanden kan 
en väg bildad på detta sätt hålla sig 
bra i 5 ä 6 år, ja möjligen något läng
re, men den blir under år med livlig 
tung trafik så småningom krossad 
och nedpressad i den lösa lermassan, 
med följd att de under- och överlig
gande tjälskjutande jordlagren före
nas och bäddens isoleringsförmåga 
upphör. Vid efter ett tiotal år verk

ställd undersökning av vägar, isole
rade med dylika bäddar, har risbäd
den befunnits vara till stor del förin
tad och utgjorts endast av i lerjorden 
inbäddade smala trädstammar. Alla 
småkvistar och allt barr hava förmult
nat. Såsom resultat av försöken med 
risbädd har framgått, att väl lagd ris
bädd av gran möjligen kan användas 
vid vägar, som gå över mindre tjäl
skjutande jord och å vilka trafiken ej 
är särdeles tung. Allteftersom trafi
ken å vägarna ökats och biltrafiken 
under Vintern blivit mera allmän, var
igenom tjälen nedträngt till större 
djup, hava risbäddar befunnits allt
mer olämpliga. I Västerbottens län 
användes såsom förut nämnts numera 
som isoleringsämne mestadels ren 
fin sand, om sådan kan för rimliga 
kostnader anskaffas, eljest myrjord. 
Fördelen med sandbäddar är att de 
kunna tjänstgöra både som dräne
rings- och isoleringslager, därest vat- 
tentilldrägten ej är för stor. Till för
bättring av köldisoleringen och till 
förhindrande av den rinnande lerans 
inträngande i saijden bör i skärnings- 
botten läggas ett tunnare lager myr
jord, björnmossa eller stark torv, 
som ej vuxit å lerjord. Är marken 
mycket vattensjuk, måste särskilda 
dräneringsåtgärder vidtagas för vä
gens torrläggning, och utgöras dessa 
häruppe vanligen av täckdiken till 
tjälfritt djup, 1,2 ä 1,5 m under mark
ytan. Dessa täckdiken utföras av 5 
ä 7 st. runda stänger med 8 ä 10 cm:s 
toppdiameter, noggrant inbäddade i 
björnmossa, och därovanpå ett lager 
smärre sten eller grov singel till minst 
30 ä 40 cm:s tjocklek för vattnets 
uppsamlande. Även detta lager täc
kes med myrjord eller tjock björn
mossa och därovanpå jord. De äro 
emellertid svåra att lägga och vilja, 
oaktat vidtagen försiktighet vid lägg
ningen, lätt slamma igen. Dessa di
ken läggas vanligen i övre vägdiket 
eller i övre skärningsslänten, och 
plägar det vara fördelaktigt att även 
ovanför slänten nedlägga ett täckdike 
eller avskärningsdike till relativt stort 
djup, 1,5 ä 2,5 m, för att grundligt 
kunna avleda det mellan lerlagren



framrinnande vattnet. Ifall grund- 
vattentilldrägten ej är särdeles stor, 
brukar man nöja sig med att ovan
för vägen upptaga endast vanliga öpp
na över diken till 0,8 ä 1,0 m:s djup 
för att avleda ytvattnet och förhindra 
detsamma att nedrinna i den tjälskju
tande jorden.

Å jämnare, vattensjuk mark erford
ras understundom att täckdiken ned
läggas under båda vägdikena.

Härutöver yttrade överstelöjtnant 
Wedberg:

För slänternas skyddande och vid
makthållande äro givetvis täckdiken 
av mycket stor vikt, men även slän
ternas befästande och isolering me
delst torvsättning och anordnande av 
starka torvvallar äro av stor bety
delse, i synnerhet i sidolutande ter
räng. Som täckdiken vanligtvis ställa 
sig relativt dyrbara, plägar man ofta 
tillgripa den senare metoden, som av
ser vägdikenas öppenhållande för yt- 
vattnets och det s. k. segvattnets av
rinnande, så att detsamma ej nedrin
ner i den tjälskjutande jorden och 
Ökar uppfrysningen. Till befästande 
och förstärkning av skärnings- och 
dikesslänter i dylik mark är stark 
grästorv, s. k. åkertorv, väl skuren 
och hopfogad samt väl fastpinnad, 
bäst, men brukar härtill äve!n använ
das på dylikt sätt fastpinnad gräsbe- 
mängd skogstorv eller matjord m. m., 
ehuru resultatet av dylik svag betäck
ning är betydligt sämre. Om slänter
na utgöras av mycket svag jord, läg
gas flera varv* grästorv på varandra 
eller också ett lager myrjord med där- 
ovanpå utlagd matjord, som besås, 
eller utlagd grästorv. Till befästande 
av nedre delen av skärningsslänterna 
i dylik rinnande och tjälskjutande 
jord, där påfrestningen av segvattnet 
är störst, uppföras i skift lagda, hårt 
tillpackade och väl fastpålade och hop- 
pinnade torvvallar, vanligtvis av stark 
grästorv, men i nödfall även av jord- 
bemängd seg skogstorv, till den höjd 
och tjocklek och med den släntlutning, 
som med hänsyn till lerjordens be
skaffenhet och vattnets påtryckning 
befinnes erforderligt. Dessa vallar 
bruka i vanliga fall vara 0,5 ä 0,6 m

breda eller tjocka upptill och 0,8 ä 1,2 
i basen samt 0,7 ä 1,2 m höga, varvid 
de nedgrävas till ett djup av omkring 
0,2 m under dikesbottnen. Bakom 
dessa vallar bör fyllas med sand, som 
är vattenavledande, eller med myrjord 
eller björnmossa, som hindrar leran 
att framtränga. Härigenom bibehål
las vallarna bättre i sin ursprungliga 
form. Ifall vattnet vill skära i dikes- 
bottnarna, befästas dessa med i ett 
eller två varv lagd stark grästorv.

Av olika sand- och grussorter, an
vända för vägbanans dränering i tjäl
skjutande jord, har den finkorniga re
na sanden befunnits vara den bästa, 
men grus däremot sämre; dock har 
man ännu för liten erfarenhet för att 
med bestämdhet kunna yttra sig om 
olika sandsorters lämplighet för sag
da ändamål. Den s. k. mjälan, som 
utgöres av fin slamblandad sand, som 
kvarhåller vatten, bör givetvis icke 
användas, om man vill erhålla en väl 
dränerad väg, som skall upptorka 
hastigt efter regn och tjällossning.

Om det verkligen skulle visa sig, 
att leran har benägenhet att uppskju
ta eller uppsugas genom sanden, tor
de det vara ganska lätt att förebygga 
ett sådant förhållande genom att un
der sandbädden lägga ett isoleringsla
ger av myrjord eller björnmossa eller 
eventuellt stark torv, som icke vuxit 
på lerjord. Varför man icke företrä
desvis använt enbart myrjord till iso- 
leringsbädd i stället för sandbädd be
ror dels därpå, att myrjorden under 
tidens lopp sammanpackas och så 
småningom förintas och dels därpå, 
att, som myrjord genomsläpper vat
ten relativt långsamt, ett islager lätt 
bildas ovanpå myrjorden, om stark 
köld inträder strax efter en regnpe
riod. Följden härav blir då, att vid 
tjällossningen på våren vägbanan blir 
upplöst och förlorar sin bärkraft, där
igenom att det ovannämnda islagret 
förhindrar snövattnet och det i väg
banan befintliga vattnet att nedtränga 
genom myr jorden. Man har därför 
alltmer övergått till sandbäddar. Vid 
omläggning av gamla risbäddade vä
gar har man ibland låtit risbädden 
ligga kvar, och, sedan den ovanpå ris



bädden utbredda jorden bortschaktats, 
först utlagt en sandbädd och därefter 
pinnmo eller den bättre delen av den 
ovannämnda bortschaktade jorden.

Enligt vad jag funnit ställer sig un
der vanliga förhållanden en risbädd 
billigast, därnäst kommer myrjords- 
bädden och dyrast blir sandbädden, 
detta senare huvudsakligen till följd 
därav, att endast renare sand, som i 
regel förekommer mycket sparsamt, 
bör komma till användning. Sandbäd
den har emellertid den fördelen, att 
densamma, om bädden göres tillräck
ligt tjock, d. v. s. 0,4 ä 0,6 m, verkar 
både dränerande och isolerande på 
vägbanan under det att myrjorden hu
vudsakligen verkar enbart isolerande. 
De uppfrysningar, som kunnat för
märkas å med sandbädd isolerade vä
gar, hava i allmänhet varit så små, 
att de icke åstadkommit något obe
hag. För vägbanans bildande vid 
nybyggnad — till åtskillnad mot om
byggnad av väg, vilken drager avse
värt större kostnad — å tjälskjutande 
mark i jämförelsevis jämn terräng, 
vid normal tillgång på isoleringsma- 
terial, uppgår kostnaden i vanliga fall 
till: vid användning av risbädd 5 :— ä 
5: 50 kr pr m, myr jordsbädd 6 å 7 kr 
och sandbädd 7 ä 10 kr. Häri är ej 
inräknat kostnad för röjning, sten- 
sprängning, torvsättning och grus- 
ning. Kisbädden ställer sig sålunda i 
vanliga fall billigast och plägar upp
gå till endast något mer än halva kost
naden för sandbädden. Dessa pris 
äro endast genomsnittspris; tillgången 
på ris, myrjord och sand samt trans
portlängden för dessas framforsling 
bestämma i huvudsak prisen. De 
ovannämnda prisen äro grundade på 
en timpenning av c:a  80 öre.
Löjtnant A. Wolff, Luleå,

föredrog följande P. M. rörande 
tjälproblemet: Erfarenheter vid utför
da arbeten.

A. Isoleringslager av risbädd.
Om risbädd användes, bör helst 

färskt granris tagas, med en största 
stamtjocklek av c :a  6 cm. Av allra 
största vikt är, att utläggningen av

bädden noga kontrolleras, och att dess 
tjocklek i sammanpackat tillstånd ej 
understiger 25 cm. Detta mått skall 
förefinnas överallt å bädden, och det 
kontrolleras genom att en person med 
normal vikt ställer sig å bädden samt 
mäter dess tjocklek från underkanten 
av sina skodon.

Vattenavlopp böra finnas från bäd
den till sidodikena, och dikesbottnen 
bör överallt ligga 4juPare än risbäd
dens underkant.

B. Isoleringslager av sandbädd.

Om sandbädd användes, bör sanden 
vara fri från lerpartiklar samt homo
gent grovkornig (alltför fin sand bör 
ej användas). Sandlagrets tjocklek 
bör ej gärna understiga 20 cm och 
bör helst vid mera svårartad jäslera 
utgöra c:a  30 cm.

C. Erfarenheter, som kunna tillä7n- 
pas vid de båda ovannämnda 

metoderna.

Yägdikena böra hava ett minimi- 
djup av 45 cm och en minimibotten- 
bredd av 50 cm samt sidolutningar 
1 : 2. Därjämte böra de torvbeklädas. 
Banketter böra anordnas, även i skär
ningar där så ske kan utan allt för 
stor kostnad..

Yid nybyggnad å jäslera, där iso
leringslagret ej nedgräves, bör mark- 
svålen lämnas orörd. Ovanpå bäd
den bör helst pinnmo utbredas; den 
från dikena eller vägkroppen bort
schaktade jäsleran kan även undan
tagsvis användas, och bör den då läg
gas närmast ovanpå bädden, varefter 
före grusningen ett pinnmolager ut- 
bredes ovanpå isoleringslagret. I vis
sa fall har det nämligen kunnat kon
stateras, att jäsleran förlorat sin tjäl
skjutande egenskap sedan dess förbin
delse med undergrunden upphört, så 
att den kunnat användas som bind- 
jord för ernående av kostnadsminsk
ning. Detta gäller vid grusvägar.

Yid makadambeläggning på pack- 
stenslager sättes packstenen direkt 
ovanpå isoleringslagret.



Jämförelse mellan isolering med ris
bädd och med sandbädd,

Där sand finnes i närheten av jäs- 
leresträckan och tillgången på gran
ris även är god, bör sandbädd före
dragas framför risbädd på grund av 
följande orsaker:

1) Möjligheten till fusk vid utfö
rande av sandbädd är betydligt min
dre än vid risbädd.

2) Sandbädd ställer sig billigare 
än risbädd och går att utföra betyd
ligt snabbare.

3) Sandbädd torde i längden vara 
effektivare än risbädd, såväl vid ned- 
grävning av isoleringslagret, som vid 
dess placerande ovanpå den gamla vä
gen eller ovanpå marksvålen vid ny
anlagd väg. Risbädden ruttnar med 
åren och förlorar därvid sin isole
ringsförmåga.

Vidare v ill jag göra gällande, att 
en sandbädd kan bliva billigare än 
en verkligt förstklassigt gjord risbädd, 
om god tillgång på sand finnes. Jag 
har funnit det svårt att erhålla ordent
lig kontroll å arbetet med utförandet 
av en risbädd.

Distriktsingenjören kapten C. E. Skar-
stedt, Luleå, vägkonsulent i Norr
bottens län.
Det behöves sträng kontroll över 

både ris- och sandbäddar, sandbäd
dar torde dock vara svåra att få väl 
utförda. Mången gång kommer man 
ju i ett sandtag till ställen, där san
den icke är alldeles ren utan uppblan
dad med andra jordarter. Då får man 
lätt även oduglig sand utkörd till bäd
den. En risbädd däremot kan lätt på
fyllas med mera ris, så att bädden blir 
nöjaktig. Under alla förhållanden tor
de risbädd bliva billigare än sandbädd. 
Det är bra, att ovanpå risbädden läg
ga ett lager grästorv. Min erfarenhet 
är, att väl utförda risbäddar stå sig 
mycket bra. Detsamma anse alla väg- 
styrelsens ledamöter och schaktmäs
tare inom Norrbottens län. De ha vis
serligen även något börjat använda 
sandbädd, som givetvis borde försö
kas men dels b^ev denna dyrare och 
dels var det på många ställen svårt att

få tag i verkligt ren, strid sand. Där 
bindiorden är av mindre god beskaf
fenhet torde det vära nödvändigt att 
ovanpå bindjorden utföra ett tak av 
pinnmo, då ju eljest regnvattnet går 
ned till risbädden. För 4 å 5 kr pr 
m av en 4 m bred väg kan man få en 
bra risbädd på gammal väg, inberäk
nat diktning och dikesjordens upp
lä n n in g  på bädden. Härtill kommer 
kostnaden för pinnmo och torvbekläd- 
nad på slänterna och på dikesbottnen. 
Vid 5 kr:s dagsförtjänst kan en 4 m 
breu väg på jäslera ombyggas med 
risbädd för 7 å 8 kr pr m väg, om ri
set erhålles fritt. Sandbädd torde ofta 
ställa sig minst dubbelt så dyr.

Vägmästare Sander.

Jag tror, att största felet hos ris
bäddarna ligger i deras slarviga ut
förande.

Redan min farfader hade varit med 
om att bygga ”väg till byn” , och när 
denna väg skulle ombyggas efter c:a  
30 år, visade det sig att risbädden än
nu var ganska seg. Jag är övertygad 
om, att en verkligt välgjord risbädd, 
som ligger jämförelsevis lufttätt, skall 
stå sig bra. Jag undrar, om icke även 
det förmultnande lagret av en risbädd 
kan göra nytta som isoleringsmedel. 
Jag vet mig icke i något fall hava sett 
att en risbädd varit nämnvärt försäm
rad efter de 8 år, som överstelöjtnant 
Wedberg ansåg som maximiålder.

Överstelöjtnant Wedberg torde hava 
satt fingret på en mycket viktig punkt, 
nämligen att man icke bör lägga en
bart sandbädd, utan i botten under 
densamma ett lager myrjord. Detta 
torde vara det bästa sättet för att er
hålla ett isoleringslager, som verkli
gen hindrar den underliggande leran 
från att komma upp, men denna dy
bädd torde vara ofördelaktig för en 
snabb tjällossning.

Men hur skall man få tag i den rik
tigt rena sanden? Den torde väl en
dast finnas vid älvarna och å vissa 
moränområden, eljest är det ont om 
den. Jag har hört flera fall, där sand
bäddarna misslyckats. Sandlagret kan 
ju bliva alldeles fyllt av lerpartiklar



och förlora sin förmåga att bryta ka
pillärkraften. F. ö. har jag sett sand 
som kunde uppsuga vattnet till 60 cm 
höjd. Genom mekanisk åverkan i 
ojämn eller stenbunden lerbotten kan 
sandlagret också bliva totalt raserat 
och isoleringen förfelad.

Risbädden bör byggas så tät som 
möjligt, med ett lager buskar i botten 
och kvistarna på dessa lagda i kors. 
Rotändarna på buskarna läggas 0,5 
m innanför den blivande vägkanten 
och ovanpå dessa, men några böra 
sticka utanför vägkanten på var 5— 
10 m för avlopp. Har man tillgång 
till mossa eller torv, bör ett dylikt 
lager läggas överst (vid nedgrävning 
underst). Därovanpå kommer själva 
vägmaterialet. En sålunda ordentligt 
utförd väg håller en mansålder, men 
jag har även sett många misslyckade 
vägar på granrisbädd, då alltid bero
ende på slarv vid utförandet. Vid om
läggning av gamla vägar kan mycket 
av det äldre .vägmaterialet användas, 
eventuellt måste det harpas före på- 
läggningen.

Programmet upptager även frågan 
om banketterna. Jag vill nämna, att 
man sedan 20 år tillbaka i Norrbot
tens och Västerbottens län strävat ef
ter att utlägga banketter för att kom
ma ifrån handräckena, på sådana stäl
len, där snöförhållandena icke kräva 
handräckenas bibehållande för väg
kanternas markering. I regel ha ban
ketterna blivit mycket omtyckta av bå
de väghållare och trafikanter samt 
kommit till användning, även då de 
måst utfyllas från sidoschakt till en 
kostnad, som överstigit handräckenas.

Då på många ställen i vårt land, 
även i snöfattiga delar av detsamma, 
dyrbara handräcken uppsättas, där 
enligt min uppfattning av ekonomiska 
skäl banketter bort komma till an
vändning, synes det mig som om frå
gan om banketter för litet beaktats.

Ingenjör Schlyter.

Jag vill understryka, att sandens 
lämplighet i det avseende föregående 
talare nämnt lätt kan utrönas genom 
en enkel kapillaritetsprovning.

Vidare har det talats om olika iso- 
leringsmedel, och bandirektör Hjelm 
nämnde därvid ”bleke” . Härmed för
håller det sig så, att byggnadssten kan 
förfärdigas av bleke, som helt enkelt 
pressas till form och utseende av te
gelsten. Sådan sten är ett utomor
dentligt värmeisolerande byggnadsma
terial. Man skulle nästan kunna kalla 
den eldfast. Men bleke har det svåra 
felet, att den icke tål fukt och därför 
är föga lämplig till uppförande av 
byggnader eller till isoleringsmaterial 
vid vägbyggnader. Kan bleke blott 
hållas fri från vatten, är den ett ut
märkt isoleringsmaterial. Fuktig blir 
den oduglig härtill.

Sekreteraren.
Vid en jämförelse mellan de varie

rande uppgifterna om risbäddars håll
barhet och livslängd förefaller det, 
som om tillräcklig hänsyn icke tagits 
till de sannolikt olikartade trafikför
hållandena. Trafiken torde söderut 
vara både tätare och tyngre än här 
uppe i Norrbotten. Det förefaller mig, 
som om en risbädd borde vara känsli
gare för skakning och tung belastning 
än en bädd av sand, som lättare låter 
sammanpacka sig. Dessa förhållan
den torde böra observeras för erhål
lande av en mera rättvis jämförelse. 
För den, som icke ingående känner 
förhållandena, låter det onekligen 
egendomligt, att risbäddar i en del 
distrikt skulle ha så mycket kortare 
livslängd än i andra.

Möjligen är även i de olika talar- 
nes distrikt jäsleran av olika beskaf
fenhet.

Överstelöjtnant• Wedberg.
Jag har i Skråmträsks by i Skel

lefteå socken försökt r^sbädd i mycket 
lös jäslera. Detta försök har emel
lertid slagit illa ut. Under tjällossnin
gen våren 1924 blev vägen å några 
ställen därstädes otrafikabel, varför 
den måste ombyggas, varvid den gam
la vägbanan bortschaktades och den 
nya vägbanken bildades av underst 
några varv av s. k. bakar, d. v. s. av
fallsvirke från sågverk, därovanpå en



30—40 cm tjock myrbädd, därefter 
pinnmo och överst grus. Dessutom 
hade upptagits täckdiken, anordnats 
torvvallar och utförts torvbeklädnad 
av stark torv.

Ordföranden
bad att få framföra väginstitutets tack 
för det visade intresset. Det lät vis
serligen som om meningarna gingo en 
smula isär, men vid närmare gransk
ning torde det icke vara så farligt 
med den saken. Jag vill uttrycka min 
förhoppning om fortsatt samarbete i 
och för ytterligare observationer och 
försök. Av vikt vore att under något 
så när enhetliga förhållanden få prov
sträckor utförda, för att på så sätt 
samla erfarenheter och erhålla fastare 
hållpunkter beträffande problemets 
lösning.
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