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Förord
Viljan att kasta oss in i ett nytt kunskapsområde och en från första mötet
engagerad handledare, Lennart Fransson, gjorde tillsammans med vårt intresse
för allt som har med vinter att göra att detta examensarbete föll oss i smaken.
Det har varit otroligt intressant att lära sig mer om is och isvägar och det har
givit oss ett helt nytt kunskapsområde som garanterat kommer till användning
i vårt privata liv och förhoppningsvis någon gång i arbetslivet, som vi mer än
gärna förlägger mitt på nordpolen om det är möjligt.
Nog för att man helt skulle vilja bemästra isens komplexitet men vi har i alla fall
förstått att is och is som byggnadsmaterial för vägar är komplext. Vi hoppas att
detta examensarbete kan sätta igång tankemetodiken för hur man angriper ett
isvägsprojekt med säkerhet som den viktigaste byggstenen. Samt att det har
givit lite inspiration på hur man kan undersöka isens kritiska platser.
Anders Holma och Jesper Westlin
Luleå, December 2013
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Abstract
To reside and work on ice is highly associated with the risk of going through
the ice. To maintain security, it is important to have great knowledge and be
well aware of the factors that influence behavior and bearing capacity of lake
ice. The aim of the work is to highlight what may be critical and to give
inspiration on what to take into consideration in order to safely construct an ice
road.
This work describes the modeling techniques that are most common, how they
are produced and how their results differ. The bearing capacity of a lake ice
depends on many factors, how lake ice forms, cracks, temperature changes, ice
quality, lakes geometry and more. How to work with heavy machinery is also
important for buoyancy.
Field experiments have been made to test if aerial photographing or thermal
imaging can be used to find out the critical places of an ice sheet. These have
been made on a lake in Arjeplog where ice roads are constructed annually. Both
methods turned out to potentially be possible to use. Further development
must though be done and they both contains factors and circumstances that
must be considered. When ice thickness was checked at the same location
where aerial photographing was made, it was observed how much the ice
thickness varied at a limited area, up to eleven centimeters over 2.5 meters.
This work shows that you have to ensure good planning and careful
monitoring of the ice. One advantage that should be used is that ice roads are
placed at about the same places every year and one should take benefit of the
information that one get every year. And then in a more schematic manner and
that this important knowledge does not stop at one or a few people.

ii

Sammanfattning
Att vistas och arbeta på is är känt förknippat med risken att gå igenom isen. För
att bibehålla säkerheten är det viktigt att man har stor kunskap och är väl
medveten om vilka faktorer som påverkar beteende och bärighet hos sjöisar.
Syftet med arbetet är att belysa vad som kan vara kritiskt och ge inspiration på
vad man ska ha i beaktning för att på ett säkert sätt anlägga en isväg.
I arbetet beskrivs de beräkningsmodeller som är mest förekommande, hur
dessa är framtagna och hur resultatet skiljer sig dem emellan. Bärigheten för en
sjöis beror på många faktorer, hur isläggningen sker, sprickbildningar,
temperaturväxlingar, iskvalitet, sjöars geometri med mera. Hur arbetet med
tunga maskiner utförs har också stor betydelse för bärighet.
Fältförsök har utförts för att testa om flygfoto med RC-helikopter eller
värmekamera kan användas för att ta reda på isens kritiska ställen. Dessa har
gjorts på sjöis i Arjeplog där det anläggs isvägar årligen. Det visade sig att båda
metoderna har potential men att det krävs vidare utveckling och anpassning.
Båda metoderna har faktorer som försvårar användandet och dessa måste
därför beaktas. När kontrollmätningar gjordes cirka en månad efter
flygfotograferingen uppmärksammades det hur mycket istjockleken varierade
på en begränsad yta, som mest elva centimeter på en sträcka av 2,5 meter.
Arbetet visar på att man måste ha god planering och noga övervakning av isen.
En fördel som borde utnyttjas är att isvägarna placeras på ungefär samma
ställen varje år och man borde ta till vara på den information som man får med
sig varje år. Och då på ett mer överskådligt vis samt att denna viktiga kunskap
inte stannar hos en eller ett fåtal personer.
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1 Introduktion
1.1 Bakgrund
Att kunna gå på vattnet hade skapat så många nya möjligheter för oss
människor att det ligger utanför begreppet föreställningsbart. För oss som lever
i den del av värden som är frikostigt försedd med minusgrader är det som känt
fullt möjligt, med viss modifikation av tidigare påstående, att färdas på vatten.
För vatten existerar i våra områden i fast form. Den is, som skänker så mycket
glädje, ger möjlighet till fartfyllda idrotter, gör akutmottagningar fullbelamrade
om vintern, och kan användas för att göra transporter över sjöar och vattendrag
möjliga med ett fordon avsedd för land.
Nog med utsvävningar, att anlägga vägar på is är ett verktyg som används i
länder som Kanada, USA, Sverige, Norge, Finland, Ryssland med flera.
Isvägarna kan fylla olika syften, Det finns isvägar bland annat i kanadensiska
Nunavut som är områdets enda vägförbindelse med omgivningen. I Sverige
finns isvägar som ersätter den isfria periodens färjetrafik. Dessa isvägar är
något Trafikverket ansvarar för medan det finns både kommunala och privata
isvägar på platser spridda i, till största del, norra delarna av Sverige. Isvägar
används också i andra sammanhang och branscher som kanske i allra högsta
grad berör allmänheten i något led men i dessa sammanhang är isvägarna inte
lika publika eller avsiktligt dolda för allmänheten. Hit kan räknas bland annat
isvägar anlagda i militärt syfte, Skogsindustrin och till sist biltestningsindustrin.
Beroende på vem som har bestämt att anlägga en isväg och vilka som är
nyttjarna gäller olika regler, föreskrifter, och andra styrande dokument. Vad
som är gemensamt för alla skrifter om att anlägga isvägar är att ingen skall
komma till skada under arbetet med att bygga isvägen eller under den tid den
används och underhålls.
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Största risken att förolyckas på en is över ett vattendrag råder när isen är tunn,
självfallet. Eftersom isen är som tunnast i början och i slutet av den isbelagda
säsongen vore det optimala att bara röra sig på isen under tiden där i mellan.
När möjlighet finns går det till på just det viset. För att erhålla en isväg av god
kvalité finns det dock omständigheter som att gör det blir nödvändigt att
komma ut på isen med maskiner i ett tidigt stadium. Om man till exempel inte
snöröjer eller packar snön där isvägen är planerad blir tillväxthastigheten lägre
på grund av att porös snö isolerar underliggande is. Snön kan även tynga ner
istäcket så att vatten tränger upp på isen, om snön då är kvar på de ställen där
isvägar skall anläggas blir dessa områden svårtillgängliga och svåra att snöröja.
Vädrets makter kan såtillvida försvåra arbetena och göra det svårbedömt om
man skall gå ut med fordon och ta bort snön eller avvakta att den uppvattnade
snön fryser igen.
Avvägningen att köra ut på isen eller inte i ett tidigt stadium är en svår
balansgång, men simpelt uttryckt måste den i grund och botten bygga på om
isen är av god kvalité och tillräckligt tjock för de fordon man avser använda.
För det handlar såklart om att utsätta personer för riskfyllda moment när de
vistas på is i tidiga skeden. De personer som får det största måttet risk är de
som arbetar med förberedelserna inför eller med själva uppbyggandet av
isvägen.

1.2 Syfte och mål
I detta examensarbete har vi varit i kontakt med företag som är verksamma i
biltestningsindustrin i Piteå Älvdal. De anlägger varje år i stor utsträckning
isbanor

på

sjöar

i

området

som

används

av

flertalet

bil-

och

biltillbehörstillverkare för att testa bil- och utrustningsprestanda i vinterklimat
och på vinterväglag.
Efter egna funderingar och samtal med berörda parter kom vi fram till att titta
närmare på det som verkar vara det mest kritiska vid anläggning av isvägar, att
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veta istjockleken och framförallt var på en sjö som isen är tunnast. Erfarenheten
är den att variationen på istjockleken kan vara väldigt stor på en begränsad yta.
Alltså lokala försvagningar i isen.
Målet med detta examensarbete har varit att:
1 Lyfta fram omständigheter kring anläggande av isvägar
a. Yttre påverkan av väder och vind
b. Arbete på is
c. Olika beräkningsmodeller
2

Undersöka alternativa metoder att skapa sig en bättre överblick hur isen
ser ut med dess lokala försvagningar. De frågeställningar vi har valt att
utreda är:
a. Kan man under isläggningens allra tidigaste stadium med hjälp
av flygfotografier fastställa områden där isen kommer vara
försvagad.
b. Kan man använda en handhållen värmekamera för att se skillnad
i istjocklek

Syftet med att utreda olika sätt att bestämma en sjöis kritiska ställen samt att
öka vetskapen om isvägar är att ytterligare öka säkerheten för de som arbetar
på isen. De tabeller och formler som kan ge en uppskattning vad en viss is
klarar för belastning kan sägas uppfylla dess syften. De resultat man får från
dessa formler och tabeller ligger oftast på rätt sida marginalerna för att isen ska
hålla för den tänkta belastningen, i det här fallet den maskin man avsett
använda. Det här arbetet visar spridningen av resultatet för olika
beräkningsmodeller. Men i de fall som en olycka ändå sker kommer man
tillbaks till det faktum att isen inte hade den tjocklek man räknat med. Detta för
att det kanske var utanför det område man utfört mätningar eller på grund av
den svårigheten som råder, att lokalisera alla lokala försvagningar i isen och
därför inte upptagits av någon form av mätning. Vi har kort undersökt två
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alternativa möjligheter att kartlägga isar med andra hjälpmedel än de som
används idag. Detta arbete lyfter även fram flertalet omständigheter kring
anläggande av isvägar som bör kännas till av dem arbetar med saken i fråga.

1.3 Avgränsningar
Arbetet utgör en omfattande studie av ämnet isvägar. Innehållande delar som
hör till ämnet har fritt tolkats av författarna. Då ämnet isvägar är relativt brett
och har flertalet ingående delar har det valts att begränsa omfattningen på
respektive del för att kunna ta med så många som möjligt i arbetet. Eftersom
arbetet inriktar sig på säkerhetsaspekten vid anläggning av isvägar har det valts
att vara mer konkret i framställandet av rapporten.
Beräkningsmodeller för olika brottsmekanismer beskrivs kortfattat och
förklaring hur de används ges. Ingen vidare utvärdering av dess korrekthet
görs.
De fältundersökningar som har utförts har gjorts för att se huruvida metoderna
är möjliga att använda samt hur de går att utveckla. Flygfotograferingen och
användandet av värmekamera kan ses som pilotprojekt för att ta reda på dess
användningsmöjligheter vid anläggande av isvägar. Dess omfattning har också
begränsats av den tillgängliga tiden samt tid på året som arbetet utförts.
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2 Metod
2.1 Tillvägagångssätt
Arbetet inleddes med att göra en litteraturstudie kring is och isvägar för att
sätta sig in i ämnet och göra det möjligt för författarna att skapa sig egna
föreställningar om problematiken kring isvägar. Följt av samtal med personer
verksamma

i

branschen

samt

med

handledare

utformades

problemframställningen samt syftet med examensarbetet. Efter att ha definierat
examensarbetets olika delar och bestämt vilka fältförsök som skulle göras,
startade en mer ingående litteraturstudie för att bygga upp mer förståelse samt
skapa ett teoretiskt ramverk för rapporten.
Detta examensarbete utförs till största del med en kvalitativ forskningsansats
men även med inslag från en kvantitativ datainsamling. En kvalitativ
forskningsansats kan bidra till en djupare förståelse för ett problem genom att
problemet kan beskrivas i sin helhet. En kvalitativ ansats är lämpligast vid en
studie av stor mängd olika variabler som är relaterade till ett fåtal individer
(Olsson & Sörensen, 2011).
De datainsamlingsmetoder som använts i examensarbetet är; Intervjuer
(ostrukturerade samtal), fallstudier, observationer och litteraturstudier. Dessa
anses vara vanliga metoder för en kvalitativ forskningsansats (Olsson &
Sörensen, 2011).
Genom författarnas observationer, åsikter från berörda parter och en utförlig
litteraturstudie anses den kvalitativa ansatsen kunna återspegla en trovärdig
helhetsbild. En kvalitativ studie kan dock vara svår att upprepa vid ett senare
tillfälle då studien genomförts vid en given tidpunkt och i en specifik situation
enligt (Olsson & Sörensen, 2011).
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2.1.1 Litteraturstudie
Litteraturstudien innefattar grundläggande delar som istillväxt, iskvalitéer och
materialegenskaper för att ge läsaren en bredare förståelse kring det som senare
tas upp i examensarbetet. Därefter följer olika teorier för att beräkna isens
bärighet samt termodynamiska termer.
En grundlig litteraturstudie har gjorts av olika styrande dokument och
handböcker som används vid anläggning av isvägar både i Sverige och
utomlands. Att läsa dessa skrifter och återge deras beskrivningar av nödvändig
fakta, metodik och erfarenheter utgjorde en stor del i att skapa förståelse för
vad som är viktigt att tänka på för att erhålla ett lyckat isvägsprojekt.
Med de omnämnda beräkningsmodellerna har beräkningar gjorts och diagram
tagits fram för att kunna göra en enklare utvärdering och ställa dem mot
varandra.
2.1.2 Fältförsök
Fältförsök har utförts på sjöis utanför Arjeplog. Försöken har utförts i liten skala
för att ge en uppskattning på de testade metodernas potential. De testade
metoderna är båda tänkta att kunna vara behjälpliga vid bestämmande av en
sjös kritiska ställen för istjocklek. Testerna bestod av flygfotografering från låg
höjd med efterföljande mätning av isens tjocklek i förhållande till bildresultatet
samt fotografering med handburen värmekamera för se huruvida den kan
identifiera tunnare partier i isen.
2.1.3 Samtal
Under arbetet har samtal förts med personer som arbetar med isvägar,
Arbetsmiljöinspektör samt handledaren för detta examensarbete. Samtalen har
utförts i dialogform och anmärkningsvärda saker har antecknats. Saker som
uppkommit under samtalen har påverkat vilka saker som tittats närmare på
samt utgjort underlag för diskussionsdelen i detta examensarbete.
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3 Is
3.1 Materialegenskaper
Temperaturen har stor påverkan för egenskaperna hos is. Väldigt kall is är
spröd medan varm is kan deformeras som krypning i isen. Is har en
uppbyggnad av slumpvis orienterade kristaller som kallas polykristallint
material. Dessa material kallas även isotopa, det vill säga, har oregelbundna
kristallriktningar. Is kan belastas under lång tid och få stora deformationer utan
att ge upphov till visuella sprickor. Även under dessa långtidslaster spelar
temperaturen en stor roll för hur fort krypningen kommer att fortskrida
(Fransson, 1994).
Under snabb och måttlig pålastning kan isen visa ett snarlikt linjärt elastiskt
beteende och Hook’s lag kan tillämpas. Likt andra spröda material är
tryckkapaciteten större än dragkapaciteten. Beroende på iskvalitet och
temperatur erhålls mellan 3-10 MPa respektive 1 MPa tryck- och draghållfasthet.
Elasticitetsmodulen har utifrån tester bestämts till 5-9 GPa men is spricker
redan vid 0,02% töjning. Is krymper och utvidgas vid temperaturväxlingar
precis på samma sätt som andra material (Fransson, 1994).

3.1.1 Iskvaliteter
Isens kvalitet kan bedömas med hjälp av fältprovning. En speciell borr för att ta
borrkärnor används. Borrkärnan bedöms och klassificeras utifrån två olika
typer av is, kärnis eller stöpis. Sedan kan även isen vara fast eller rutten vilket
också kallas pipis och förekommer under avsmältningen, se Figur 3-1. Kärnis är
en transparent och fast is, frusen underifrån istäcket. När isen får bära tunga
snötäcken kommer vatten flöda upp på isen och bilda ett lager med snö och
vatten blandat. Efter en stund fryser lagret till en mjölkig is som kallas stöpis.
Kvaliteten varierar beroende på hur mycket luft islagret innehåller, detta kan
lätt mätas utifrån densitet. Stöpis kan vara så pass bra att totala istjockleken får
7

beräknas som bärande men allt förutsätter att kärnisen och stöpisen erhåller
god vidhäftning. Finns minsta vattenavskiljande lager emellan räknas endast
kärnisen som bärande och med tillägg av att stöpisen enbart tynger ner hela
istäcket. Är stöpisen enbart porös och fylld av luftbubblor men kan erhålla en
god vidhäftning så reduceras den bärande istjockleken med en relativ faktor.
(Försvarsmakten, 2013)

Figur 3-1 Illustration över olika iskvaliteter. Källa: Försvarsmakten, Säkl Ögång Vatten (2013)

3.1.2 Sprickbeteende
Undersidan av isen har en konstant temperatur på 0 °C annars varierar
temperaturen genom hela isen beroende på omgivningstemperatur och
mängden snö som isolerar. Krympningen sker ofta kraftigast på hösten under
isläggning då sjöisarna inte isoleras av snö. När ett snabbt väderomslag sker
och temperaturen dyker erhålls största temperaturskillnaden mellan över- och
underytan i isen, enligt Figur 3-2.
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Figur 3-2 Temperaturfördelning i isen. Källa: Sveriges nationalatlas. Klimat, sjöar och vattendrag.

Detta skapar en unikt beteende hos isbelagda sjöar och hav. Istäcket krymper
vid ytan men botten behåller sin längd på grund av konstant temperatur. Detta
leder till kraftiga spänningar och isen bågnar nedåt för att till slut spricka upp i
flera mindre bågar, se Figur 3-3. Det här beteendet kan iakttas då man hör hur
isen ”råmar” när sprickor bildas (Fremling, Karlin, & Raab, 1997).

Figur 3-3 Bågnade hos is

Därför är det i hög grad större risk att vistas på isen under hösten och stark kyla.
Alltså, liten mängd snö, tunn is och kallt väder är den farligaste kombinationen.
3.1.3 Isens termodynamik
Isytans temperatur grundar sig på värmeflödet från underliggande vatten
genom isen samt luftens temperatur. Det resulterar i att det är möjligt att
tillämpa värmeflödes ekvationer för att beräkna istjockleken. Värmeflödet
beräknas med hjälp av förenklad endimensionell värmeöverföring (ekvation
2.1) (Emond, Morse, & Richard, 2011).
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(2.1)

!"

𝑇 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟  (°C)
𝑡 = 𝑇𝑖𝑑  (𝑠)
𝜌 = 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡  𝑓ö𝑟  𝑖𝑠  (𝑘𝑔/𝑚! )
𝐶 = 𝑆𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑘  𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡  (𝐽/𝑘𝑔°𝐶)
𝑘 = 𝑉ä𝑟𝑚𝑒𝑙𝑒𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡  𝑓ö𝑟  𝑖𝑠  (𝑊/𝑚°𝐶)
𝑥 = 𝑖𝑠𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘𝑙𝑒𝑘  (𝑚)
Randvillkor används för att lösa ekvationen (Emond, Morse, & Richard, 2011).
𝑇 𝑥 = 0 = 0°𝐶

(2.2)

där temperaturen på vattenytan antas vara 0°C.
Det

andra

randvillkoret

är

empiriskt

och

proportionellt

mot

temperaturgradienten nära isytan (Emond, Morse, & Richard, 2011). Alltså där
förändringen av temperaturen är som störst och kan formuleras genom följande
ekvation:
!"
!!!"#

=

!!"
!

≈

!!" !! !!!

(2.3)

!

där 𝐻!"   som sagt är en empiriskt framtagen värmeövergångskoefficient och är
beroende

av

lokala

förhållanden

som

vindhastighet,

luftfuktighet,

solinstrålning och så vidare. 𝑇! är lufttemperaturen och

𝑇! står för

temperaturen på isytan. Återigen syns tydligt att temperaturskillnaden mellan
isytan och luften måste vara betydande för att det ska förekomma ett
värmeflöde genom isen. Om 𝑇! samt 𝑇! mäts och relationen mellan 𝐻!" och
vindhastighet antas empiriskt så kan ekvationerna 1-3 lösas. Detta leder fram
till ett icke-linjärt förhållande mellan isytan och temperaturen. Under en period
av kallt väder blir förhållandet definitivt, ostadiga effekter och osäkra
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parametrar

kan

försummas.

Under

stationära

förhållanden

är

temperaturgradienten konstant genom isen (=-Ts/h) vilket sätts in i ekvation
2.3. Istjockleken, h, kan då beräknas som:

ℎ=

!
!
!!" ! !!
!!

(2.4)

3.1.4 Värmefotografering
(Emond, Morse, & Richard, 2011) publicerade en rapport där man tillämpat
termisk fotografering för att kunna utvärdera is på älvar i ett större perspektiv.
Studien gick ut på att testa ifall kvantitativ information från värmekameror
skulle kunna registrera drivande isflaks storlek och form, men framförallt om
tjocklek kan utvärderas från isytans temperatur. Största fördelen skulle vara att
stora områden kan fotograferas med en enkel överflygning, exempel i Figur 3-4.
För att beräkna isens tjocklek med hjälp av termiska bilder (alltså utifrån isytans
temperatur) råder två antaganden för att detta ska kunna tillämpas. Man antar
att isytan är torr och snöfri vilket inte är sant i alla lägen. Vintertid och även
under isläggning kommer nederbörd i form av snö. Snö har lägre
värmeledningsförmåga och kommer således att isolera mot värmen som
kommer underifrån. Detta kommer att bidra till att isen verkar tjockare än vad
den egentligen är. För att beräkna istjockleken är ett andra antagande
nödvändigt, isytans temperatur får inte anta samma temperatur som vattnet.
Ett sådant tillstånd innebär att värmeledningen från underliggande vattenyta
genom isen är noll, vilket inte är sant. I och med att isytans temperatur är en
direkt funktion av istjockleken är kallt väder vid termisk fotografering en
rekommendation vilket är tydligt i ekvation 2.4.
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Figur 3-4 Termisk flygfotografering av isflak. a) Ursprungsbild tagen snett ner mot isen. b) Bilden
transponerad och termiskt redigerad med hjälp av MATLAB. Källa: (Emond, Morse, & Richard, 2011)

3.1.4.1 Tekniken
Utvecklingen av instrument för att kunna se i mörker med infraröd strålning
tog fart på 1950-talet. De första prototyperna utvecklades av svenska
försvarsmakten i samarbete med AGA. Som i många andra ämnesområden
skedde utvecklingen mer eller mindre för användning i militärt syfte för att
sedan nu kunna ge nytta i ett flertalet civila användningsområden.
Applikationerna är i stort sett oändliga och endast fantasin hos användaren
sätter gränserna. Det faktum att man kan ”se värme” skapar stora fördelar för
att ta avgörande beslut och sätta in rätt åtgärdar som förbättrar ekonomiskt
resultat, säkerhet och effektivitet. (Meola, 2012)
Med en infraröd kamera kan mer och annan information erhållas om objektet i
jämförelse med en vanlig kamera. Figur 3-5a visar det som ses i det visuella
spektrumet är reflekterat solljus och gör att vi uppfattar objektet i olika färger.
Objektet som ses fungerar då som en reflektor och är endast synligt vid tillgång
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till ljus. Skillnaden med en infraröd kamera är att den fångar upp en annan
sorts information. Figur 3-5b visar de färgtonskiftningar man ser på en infraröd
bild och är resultat av hur mycket energi som objektet avger. För en infraröd
mottagare är objektet då en källa och inte en reflektor, objektet är då synligt
även i mörkret utan förekomst av ljus (Meola, 2012). För att erhålla den absoluta
temperaturen måste rätt information kring ytans emissonstal kännas till.
Mängden elektromagnetisk strålning som ett objekt avger står i relation till dess
temperatur. Alla objekt med en temperatur över absoluta nollpunkten (över
noll grader Kelvin) utstrålar elektromagnetisk strålning med våglängder som
ingår i den infraröda delen. Det elektromagnetiska spektrumet är uppdelat i
olika områden för olika våglängder, det innefattar allt från kilometerlånga
radiovågor till gammastrålning som mäts i pikometer. Området med
våglängder från 100 nm till 1 mm kallas för värmeområdet och rymmer all
infraröd, synlig och en bit av den ultravioletta strålningen. Det är därför som
infraröd strålning ibland kallas för termisk strålning eller värmestrålning.

Figur 3-5 a) Foto med vanlig kamera b) Infraröd kamera

3.2 Bärighet
3.2.1 Hastighetsberoende
Hur isen belastas och vilken typ av aktivitet som sker har stor betydelse för
lastkapaciteten hos is. Vid transporter men framförallt vid tung snöröjning
uppstår huvudsakligen det mest kritiska skedet på isvägar. Tunga (i
förhållande till max last) dynamiska laster skapar en tryckvåg under isen som
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kan förstärka drag- och tryckspänningen samt nedböjningen. Detta är
problematiskt vid närmande av grund mitt i sjön eller stränder som också är
ställen där det finns en tendens till svagare is. Tryckvågen hinner reflekteras
mot grundet och spräcker upp isen vilket kanske inte leder till ett genomslag
för det första fordonet men efterföljande fordon kommer att korsa en
uppsprucken is och risken för ett genomslag är överhängande (Masterson,
2009).
Hastighetsaspekten

är

speciellt

viktig

då

isen

belastas

väldigt

nära

rekommenderad bärförmåga. Störst risk för genomslag är då fordonet och
bogvågen färdas i samma hastighet. Detta skapar den största deformationen.
Men om isen är tunn kan spänningar ifrån tung last och med tillägg ifrån
tryckvågen skapa ett plötsligt genomslag. Därför är just hastigheten och djupet
det kritiska i sammanhanget.
Det har visat sig att ifall fordonet rör sig i mindre än 70% av den kritiska
hastigheten kan dynamiska effekter försummas. Vid närmande av grund och
stränder ska detta göras i en 45° vinkel för att minska risken för uppsprickning.
(Masterson, 2009)

3.2.2 Böjspänning av last
Figur 3-6 visar på en fullt utvecklad uppsprickning av istäcket vid jämnt
fördelad last. Detta kallas cirkulärt och radiellt brott.
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Figur 3-6 Cirkulär och radiell sprickbildning. Källa: Mastersson (2009)

När isen utsätts för en stor last deformeras isen tills den första radiella sprickan
blir synlig underifrån. Ökas lasten kommer de radiella sprickorna öka i antal
samt förlängas utåt ifrån centrum av lasten. Ökas lasten ytterligare kommer
cirkulära sprickor bli synliga ovanifrån och nu kan ett genombrott ske plötsligt.
”The industry standard is to not allow the occurence of a first crack” citerat av
(Masterson, 2009), vilket gäller för långtidslaster och inte för isvägar. Då första
sprickan har inträffat finns möjlighet för uppvattning. Detta leder till en
accelererande deformation i och med den nu extra nyttiglasten i form av vatten.
Detta leder till försvårande av evakuering och ett plötsligt brott kan inträffa. Ju
tunnare is desto fortare går förloppet ifrån första sprickan till genombrott.
3.2.3 Golds empiriska formel
Efter många isolyckor under 50- och 60-talet föreslog (Gold 1960, 1971) en ny
generell formel för beräkning av max last för verksamhet på isvägar. Den
bygger på just erfarenheter ifrån denna olycksdrabbade tid. Figur 3-7 visar en
spridning av uppmätt istjocklek mot den antagna lasten vid genombrottet.
Dessa mätningar är inrapporterade av de verksamheter som använde sig av
isvägar.
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Figur 3-7 Inrapporterade brottslaster (Gold, Use of Ice Covers for Transportation, 1971)

Denna studie (Gold 1960,1971) mynnade ut i en slutgiltig formel:
𝑃 = 𝐴ℎ!

(3.1)

𝑃 = 𝐿𝑎𝑠𝑡  (𝑡𝑜𝑛)
𝐴 = 𝐸𝑚𝑝𝑖𝑟𝑖𝑠𝑘  𝑘𝑜𝑒𝑓𝑓𝑒𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡  (𝑡𝑜𝑛/𝑚! )  
ℎ = 𝑖𝑠𝑡𝑗𝑜𝑐𝑘𝑙𝑒𝑘  (𝑚)
Även om denna formel bygger på erfarenheter kan den inte anses som säker.
Fel inträffar fortfarande, i 10 av de 106 inrapporterade fallen skedde ett
genombrott även under den nedre linjen 𝐴 = 35  𝑡𝑜𝑛/𝑚! . Genombrott som sker
under denna linje anses vara handhavande fel från maskinförarens sida eller
verksamhet på redan defekt is. Detta bevisar att kontroll och besiktning av
isvägar är viktigt. Vid tillämpning av Golds formel (ekvation 3.1) under
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försäsongen, behövs en extra översyn i och med att isvägar generellt sett utsätts
för höga punktlaster och tunn is har dålig lastfördelningskapacitet.
Då Gold´s formel inte ger ett felfritt mått på isens bärförmåga rekommenderar
(Government of Alberta, 2013) att kombinera den med övervakning av isen,
underhåll samt riskbedömning. De beskriver en metod för att välja värdet på A
för Gold´s formel. Det går ut på att välja ett lämpligt A-värde baserat på
risknivå och mängden kringarbete. I Tabell 3-1 finns uppspaltat vilka olika
laster som tillåts på isen vid en viss effektiv istjocklek och beroende på valt
värde på A. Vidare förklaring hur valet av A-värde går till ses i Tabell 3-2.
Observera att värdena på A i tabellerna nedan är skrivna i kg/cm .
2

17

Tabell 3-1 Tillåtna laster i kilogram beroende av risknivå och effektiv istjocklek.
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Tabell 3-2 Värden på A för Gold´s formel och föreslagna åtgärder.

Det finns i nästan alla skrifter om isvägar (som använts för detta arbete) tabeller
eller diagram som visar tillåten last efter effektiv istjocklek. Detta är den enda
som tagit upp hur A-värdet kan väljas, övriga uppger i vilket intervall det ska
väljas men ger ingen närmare förklaring.

3.2.4 Spricklast
”Spricklasten” P alltså vid vilket last och lastradie som isen ger upphov till
den ”första sprickan” på grund av deformationer
cr,

Förutsättningarna är en oändlig platta som är isotrop och skjuvdeformationerna
försummas. ”thin plate theory”. Största böjspänning fås under lasten och antas
ge upphov till radiell uppsprickning.
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Lasten ska vara kortvarig och a/L ska vara större än 0,05 för att det ska stämma
bra med verkligheten. (Timoshenko & Woinowsky-Krieger, 1959)

𝑃!" =
𝛼=

!"

𝜎 ℎ²
! !!! !(!) !

(3.2)

𝑎
𝐿

𝑓 𝛼 = 0,6159 − ln 𝛼 𝛼/2 + 𝜋𝛼 ! /64
ℎ = 𝐼𝑠𝑡𝑗𝑜𝑐𝑘𝑙𝑒𝑘   𝑚
𝑎 = 𝐿𝑎𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑖𝑒   𝑚
!

𝐿 ≈ 14ℎ!   (𝑚)
𝜎! = 𝐼𝑠𝑒𝑛𝑠  𝑏ö𝑗ℎå𝑙𝑙𝑓𝑎𝑠𝑡ℎ𝑒𝑡  (𝑀𝑃𝑎)
𝜐 = 𝑇𝑣ä𝑟𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 (0,1-0,3)

Böjhållfastheten för en is bestäms vanligen med ett balkprov där isens
undersida är i drag. Fransson (2002) kom fram till värden mellan 0,3 – 0,7 MPa
vid provning av is från Luleälven.
Spricklasten verkar vara långt ifrån en kritisk last. Utifrån experiment har det
visat sig att mycket högre laster är möjliga på en flytande platta, därför kan
lastnivån höjas innan ett fullbordat genombrott har skett.
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3.2.5 Panfilovs delvis empiriska formel
Enligt (Panfilov, 1960) finns det ett linjärt samband mellan brottslast och den
relativa lastradien vilken är parallell med föregående beräkning av spricklast
fast högre. Brottslasten, P , enligt Panfilov:
u

𝑃! = 1,25(1 + 1,68𝛼)𝜎! ℎ!

𝛼=

(3.3)

𝑎
𝐿

ℎ = 𝐼𝑠𝑡𝑗𝑜𝑐𝑘𝑙𝑒𝑘   𝑚
𝑎 = 𝐿𝑎𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑖𝑒   𝑚
!

𝐿 ≈ 14ℎ!   (𝑚)
𝜎! = 𝐼𝑠𝑒𝑛𝑠  𝑏ö𝑗ℎå𝑙𝑙𝑓𝑎𝑠𝑡ℎ𝑒𝑡  (𝑀𝑃𝑎)  

21

3.2.6 Genomstansning
Litteratur som tar upp ämnet genomstansning på is är mycket begränsad. Det
samma gäller för litteratur angående skjuvhållfasthet för is. I boken River Lake
Ice Engineering (Ashton, 1978) nämner man också ovissheten om isens
skjuvhållfasthet. Författarna skriver att andra forskare erhållit värden mellan
0,2 och 1,4 MPa men att osäkerherheten är mycket stor. Informationen om
vilken is som testats och hur försöken gått till var mycket begränsad. (Fransson,
1984) kom i en studie fram till att skjuvhållfastheten var 0,12 MPa vid ett direkt
stansningsförsök på uppsprucken varm kärnis. Då sjuvhållfastheten ligger i
samma spann som böjhållfastheten är det rimligt att anta att sjuvhållfastheten
är densamma som böjhållfastheten.
Om man antar ett rent skjuvbrott som breder ut sig med 45 graders vinkel från
kontaktytans periferi genom isen kan man utrycka brottslasten för stansbrott
enligt följande. Figur 3-8 visar schematiskt utseende på den utstansade biten
med storheter.
A=mantelarean på den urstansade biten.
h=istjockleken
a=radien på kontaktytan

𝜏=𝜎=

!
!

(3.4)

𝐴 = 2𝑎 + ℎ 𝜋ℎ
!

𝑃 = 𝜋 1 + 2 ! ℎ! 𝜎
Figur 3-8 Schematisk bild med storheter
vid genomstansning

Vid beräkningar med ovanstående formler blir brottslasten väldigt hög.
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En studie gjord av (Fransson, 1984) visar att urstansningen inte förblir i ett
stycke utan delar upp sig i mellan sju och nio ”tårtbitar” (Figur 3-1). Ett annat
förhållningssätt skulle kunna vara att det räcker att en av dessa ”tårtbitar”
stansas ur, vid till exempel en momentan ojämn viktfördelning, för att
resterande ska falla ur som en kedjereaktion.
Ekvation 3.4 anpassad efter verkliga observationer kunde då se ut såhär:

𝑃=

!
!

1+2

!
!

ℎ! 𝜎

(3.5)

Figur 3-9 Schematisk bild på sprickorna på undersidan av isen som uppkommer vid stansning. Skuggat
område representerar kontaktytan på ovansidan isen.

Diagram som åskådliggör brottslasten för urstansning beroende av istjocklek,
kontaktytans radie samt skjuvhållfastheten visas i kapitel 5.3.1.

3.3 Isläggning
3.3.1 Istillväxt
Omvänd skiktning, att vattnet är kallast vid ytan och varmare nära botten,
inträffar under vintermånaderna och gör att isen lägger sig. Detta beror på att
vattnets densitet är som högst vid +4 ° C. Under sommarmånaderna råder
direkt skiktning som är det naturliga då solen värmer ytvattnet som då får lägre
densitet än vattnet längre ner och stannar i det övre skiktet.
Hur fort skiktningen sker beror främst på hur stor sjöns yta är i förhållande till
vattenmassan i sjön men även hur omgivande land ser ut, riktning på
vanligaste vinden och sjöns orientering och form i förhållande till den. Detta
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gäller för både nedkylning och uppvärmning av sjöar. Det kan tilläggas att vid
nedkylning av sjöar under hösten sker också naturlig konvektion då det
varmare vattnet under det nedkylda ytvattnet har lägre densitet och rör sig
uppåt. När sjöar värms upp under våren sker all temperaturutjämning genom
påtvingad konvektion (från främst vind och strömmar), det är därför man kan
känna stor skillnad i temperatur på ytvattnet och vattnet på djupet när man
badar. I Figur 3-10 åskådliggörs hur temperaturen skiftar med djupet under
olika tider på året.

Figur 3-10 Vattentemperaturens variation med djupet. Exempel från Lockessjön, Jämtland. Källa:
Sveriges nationalatlas, Klimat, sjöar och vattendrag.

När omvänd skiktning inträffat finns förutsättningarna för att is ska bildas (3:e
januari i Figur 3-10) när vädret är stilla och klart antar ett mycket tunt ytskikt en
temperatur lägre än 0 °C, på grund av underkylningen bildas en ishinna i
skiktet som är genomskinlig och består av kärnis.

3.3.2 Omständigheter under isläggning och istillväxt
Kärnis är som nämnts den mest hållfasta och pålitliga iskvaliteten. Den bildas
då isen får växa under kalla förhållanden utan negativ inverkan av snö. Isen
växer genom att värme leds bort från den nollgradiga undersidan till den kalla
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ytan ovan isen. Ju kallare det är på isens ovansida, desto snabbare sker
istillväxten. Den is som bildas under dessa förhållanden är kärnis. (Fremling,
Karlin, & Raab, 1997)
Väder och vind påverkar isens formation och dess tjocklek under vintern. Det
som påverkar mest är lufttemperatur och nederbörd. När det kommer till
nederbörd är det tyngden och djupet som är avgörande. Djup porös snö isolerar
isen och hindrar tillväxt. Om snötyngden blir tillräckligt stor i förhållande till
istjockleken så att isens över yta pressas ned under vattenytan (Figur 3-11) kan
vatten tränga upp genom sprickor i isen. Vattnet ovan isen sugs upp av snön
och den vattenblandade snön som bildas kallas stöp eller stöpsörja. Då
stöpsörjan har en högre temperatur än underliggande is är det nu den som
börjar frysa, islagret växer från stöplagrets ovansida. Det är under denna tid
som det upplevs att istäcket har dubbla isar. Så länge det finns ofrusen
stöpsörja mellan isarna sker ingen istillväxt under kärnisen. När stöpisen frusit
ihop med underliggande kärnis bidrar den till ökad bärförmåga hos istäcket
(Fransson, Ishandboken, 1994).

Figur 3-11 Is nedtyngd av snö och uppvattning. Källa: (Fremling, Karlin, & Raab, 1997)

En kall vinter med lite nederbörd ger stark is och god tjocklek, i huvudsak
kärnis. En mild och snörik vinter kan också ge bra is om snön på isen vattnas
upp och fryser som beskrivet ovan. Om vintern är kall och snörik kan det ge en
svag is då snön isolerar och gör tillväxten långsam.
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3.3.3 Sjöars geometri
För att anlägga isvägar är det nödvändigt att veta hur sjön ser ut i ofruset
tillstånd. Det finns platser som i regel har tunnare is, och bör därför vara kända
för att kunna planera dragningen av vägen. I Figur 3-12 kan ses hur olika
omständigheter kring sjön kan ha negativ inverkan på isen (Andersson,
Lundmark, & Persson, 2003).
Gemensamt för in- och utlopp, sund, uddar, holmar och grund är att vattnets
normalt jämna strömning störs då strömmen koncentreras, ändrar riktning eller
får högre hastighet. I samtliga avseenden tvingas det varmare djupvattnet
uppåt och blandas med ytvattnet. Vid sådana ställen kan man därför vänta sig
senare isläggning och tidigare islossning (Andersson, Lundmark, & Persson,
2003).
Andra

saker

som

kan

påverka

isen

och

isläggningen

är

vinden,

grundvattenmynningar och lufttrycksväxlingar. Deras inverkan är också att
vattenmassorna sätts i rörelser och blandar upp ytvattnet med det varmare
djupvattnet. Typiska ställen där vinden gör denna inverkan är, smala passager,
runt uddar eller vid höga stränder (Andersson, Lundmark, & Persson, 2003).

Figur 3-12 Riskabla platser hos ett istäcke. Källa: (Andersson, Lundmark, & Persson, 2003)
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4 Isvägar
4.1 Skrifter om isvägar
Olika länder har olika styrande dokument och föreskrifter gällande isvägar. I
Sverige finns bland annat skrifter från Trafikverket, Arbetsmiljöverket och
Försvarsmakten.

Trafikverkets

Allmän

Teknisk

Beskrivning-Vägar

på

sötvattenis (2002) beskriver kraven för anläggande av isvägar i trafikverkets
regi. Arbetsmiljöverket gav ut en skrift 2003 angående anläggning, användning
och drift av isvägar i skogsbruket. Arbetsmiljöverket, Isvägar i skogsbruket 2003:1
skrevs efter ett tillbud år 2002 då en timmerbil gick genom isen.
Enligt en kontakt på Arbetsmiljöverket används både Isvägar i skogsbruket och
ATB-Vägar på Sötvattenis som underlag vid inspektion och tillsyn vid
biltestningsindustrins banor på is. En annan kontakt på ett företag som
anlägger isbanor för biltestning uppger att de använder sig av ATB-Vägar på
Sötvattenis samt delar av försvarsmaktens regler och normer när de ska bedöma
den bärande istjockleken.
I detta arbete har även utländska skrifter och handböcker inom området
använts som källor. Bland annat BEST PRACTICE-For Building and Working
Safely on Ice Covers in Alberta, utgiven av Government of Alberta (2013). Fler
skrifter av samma typ är Winter Roads Handbook från Saskatchewan Ministry of
Highways and Infrastructure (2010) och A field Guide to Ice Construction Safety –
Department of Transportation, Government of Northwest Terriotories (2007).
Alla dessa skrifter beskriver tillvägagångssätt, riktlinjer, problematik, faror,
planering med mera för anläggande av isvägar på ett flytande istäcke. Vidare i
detta kapitel tas viktiga saker för anläggning av isvägar upp där några av
ovanstående skrifter utgör källor.
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4.2 Omständigheter för isvägar
Vid planering för verksamhet på ett flytande istäcke krävs stor förståelse för
hur istäcket ska fungera för att säkerställa att projektet blir säkert och lyckat.
Följande parametrar som är direkt översatta från Government of Alberta (2013)
utredas till det yttersta.
•
•
•
•
•

Lasters varaktighet på isen
Storlek på laster – Man ska ha klart för sig tyngden på de verksamma
maskiner man har inklusive monterad utrustning
Vilken iskvalitet som råder
Förmåga hos entrepenören-erfarenheter, tillgänglig utrustning,
utbildning av arbetare, med mera.
Riskförebyggning – åtgärder som antingen reducerar konsekvenserna
eller sannolikheten att en olycka inträffar.

4.2.1 Snö
Två grundläggande metoder finns för att främja den naturliga tillväxten av isen
för en väg. Avlägsna snön från isen för att möjliggöra för vattnet under isen att
frysa snabbare. Liknande men inte fullt lika bra resultat uppnås om snön
packas. Den andra metoden är att sprida vatten över antingen en ren isyta eller
snöbelagd is för att bygga upp istjockleken ovan den naturligt bildade isen.
(Saskatchewan Ministry of Highways and infrastructure, 2010)
Ju bredare isvägen är desto bättre. En bredare väg reducerar snöansamlingar då
vinden har en tendens att föra bort snön från vägbanan. Extra bredd ger också
utrymme för att lägga snö på. Plogvallar skall helst undvikas eller spridas ut i
så stor utsträckning som möjligt. Flyttning av snöhögar och plogvallar som har
legat ett tag bör undvikas (se kapitel 4.2.3).

4.2.2 Effekter av plötsliga temperaturvariationer
Ett hastigt fall av lufttemperaturen utsätter isen för termisk påfrestning i form
av att isen krymper. Krympningen kan göra att nya torrsprickor bildas eller att
befintliga sprickor öppnas upp som kan leda till uppvattning om sprickorna går

28

genom hela istjockleken. Efter ett sådant omslag i temperatur (mer än 20 grader
på 24h) skall isytan kontrolleras för att avgöra om några särskilda åtgärder eller
restriktioner bör sättas in för att bibehålla säkerheten (Government of Alberta,
2013). Om isen är snötäckt och stark kyla slår in skall man också vara medveten
om att när snön avlägsnas till exempel genom plogning, utsätts isen för en
extremt hastig köldchock som leder till samma problematik som ovan.
Förmodligen också av större dignitet.
Om det skulle råda plusgrader i mer än ett dygn i sträck ges isen möjligheten
att snabbt värmas upp från ytan och nedåt, effekten är som störst om isen är bar.
Solljus är det som tär mest på isen. Även om isen är av tillräcklig tjocklek kan
dess hållfasthet påtagligt reduceras ju mer solljus och plusgrader den utsätts för
(Ashton, 1978). Government of Alberta (2013) rekommenderar att man
reducerar tillåten belastning för uppmätt istjocklek med 50 procent om
plusgrader råder i mer än 48h.

4.2.3 Sprickor
All is har sprickor uppkomna av temperaturförändringar (se tidigare stycke)
och olika typer av rörelser i isen. Sprickorna behöver nödvändigtvis inte visa på
att isen har en reducerad bärförmåga, förutsatt att dessa sprickor inte är våta
eller är radiella eller cirkulära i samband med överbelastning. Nedan följer
mekanismer som orsakar sprickor hos ett istäcke (Government of Alberta,
2013):
•
•
•
•
•
•
•
•

Överbelastning
Skillnad i isstjocklek och bärkraft
Snövallar
Termisk kontraktion (nedkylning av isyta)
Termisk utvidgning (uppvärmning av isyta)
Stark vind
Variation i vattenstånd
Dynamiska vågor
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Radiella och cirkulära sprickor uppkommer i samband med att man belastar isen,
först uppkommer sprickor i underkant av isen i direkt närhet till lasten. Vidare
utbreder sig sprickor radiellt från lasten ut till ett visst avstånd, dessa går
genom hela isens tjocklek. I nästa skede uppstår ett cirkulärt runtomgånde
sprickmönster kring lasten. Detta sprickmönster har utseendet som i Figur 4-1A.
När denna sprickbildning är fullt utvecklad kan genomslag uppstå mycket
hastigt (Masterson, 2009). Om isen är tillräckligt tjock kan man hinna märka att
uppsprickning pågår medan för tunn is kan det ske plötsligt utan förvarning
som i Figur 4-1B (Government of Alberta, 2013).

Figur 4-1 A Schematisk skiss över Radiella och cirkulära sprickbildningar uppkomna av stationär
belastning på is. Med denna långsträckta belastningsyta bör dock sprickuppsättningen få en mer oval
utformning. B Genomslag för en Caterpillar D10, genomslaget följer de cirkulära sprickorna.

Längsgående sprickor på isvägar kan uppkomma på grund av skillnader i
istjocklek och dess bärkraft. Som tidigare nämnts sker istillväxten på
undersidan istäcket och det sker i högre takt när isen är snöfri. I Figur 4-2 ses
resultatet av att isvägen har ett tjockare istäcke än omkringliggande snötäckt is.
Den tjockare isen har större flytkraft och bildar därför en dragspänning i
isvägens köryta som kan leda till sprickor enligt Figur 4-2 och Figur 4-3
(Government of Alberta, 2013). Det kan dock vara svårt att avgöra exakt vilka
sprickor som är temperatursprickor och vilka som är böjsprickor.
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Figur 4-2 Effekt på istjockleken för en plogad isväg. Pilarna representerar flykraften hos isen. Källa:
(Government of Alberta, 2013)

Figur 4-3 Längsgående sprickor på en isväg uppkomna av den större flytkraften hos tjockare is. Källa:
(Government of Alberta, 2013)

Snövallar kan lätt orsaka sprickor i underliggande is. Sprickorna uppkommer då
snön tynger ner och böjer istäcket under snövallarna. Det är också större
sannolikhet att sprickor bildas just under snövallarna då isen är tunnare där på
grund av isoleringseffekten från den djupare snön. De flesta sprickorna tar
form i underkanten av istäcket men går inte hela vägen upp och igenom. De
sprickor som ändå gör det utgör en stor fara då de klassas som våta sprickor
och dessutom är dolda under snövallen. Arbete kring snövallarna skall
undvikas. Vet man att man under vintern kommer snöröja isvägen på ett sätt
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som lämnar efter sig plogvallar, skall man ta till bredden på vägen så pass att
man kan låta plogvallarna ligga kvar och lämna efter sig nya innanför vid nästa
snöfall. Figur 4-4 visar en dramatiserad bild över hur snövallar kan orsaka
spräckning och uppvattning av isen.

Figur 4-4 Brott uppkommit av snövall. Källa: (Saskatchewan Ministry of Highways and infrastructure,
2010)

Ytsprickor skall kontrolleras genom att notera deras existens och bedöma
huruvida de är våta eller inte. Government of Alberta (2013) rekommenderar
följande handlingsschema för sprickor, Figur 4-5.
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Figur 4-5 Bedömning av och handlingsschema för sprickor Källa: (Government of Alberta, 2013)

Vatten i sprickorna indikerar att sprickorna går genom hela isens tjocklek. Våta
sprickor som breder ut sig flertalet meter över isen reducerar dess bärförmåga.
Ashton (1978) Gjorde en teoretisk studie som visar att närvaro av våta sprickor
reducerar bärförmågan till hälften.
Torra sprickor kan vara svåra att upptäcka, särskilt ifall de är täckta med snö.
Torra sprickor som går genom mer än halva isens tjocklek bör lagas eller
märkas ut för att hindra överfart.

4.2.4 Hastighet, avstånd mellan- och stationära laster
Hastigheten är en mycket viktig parameter att ta hänsyn till för att minska
risken för böjbrott i isen. Den kritiska hastigheten på ett istäcke bestäms av dess
tjocklek och vattendjupet. Figur 4-6 är tagen ur Fransson (1994) och visar på
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sambandet mellan vattendjup och istjocklek för att avgöra den kritiska
hastigheten. När ett fordon färdas över isen orsakar det en våg under isen.
Denna våg orsakar en böjning av istäcket. Vid ökad hastighet hos fordonet når
man till slut en hastighet som orsakar resonans, det uppkommer när
fordonshastigheten är den samma som våghastigheten. Figur 4-7 visar
schematiskt vågorna av isens nedböjning under och över kritiska hastigheten.

Figur 4-6 Kritisk hastighet Källa: (Fransson, Ishandboken, 1994)
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Figur 4-7 Dynamiska vågor från ett fordon. Övre bilden: Fordonet färdas under den kritiska hastigheten.
Nedre bilden: Fordonet färdas över den kritiska hastigheten. Källa: (Mesher, Madsen, & Proskin, 2008)

Extra försiktighet skall iakttas vad gäller hastigheten när fordon möter
varandra och närmar sig land. Lämplig hastighet är då 10 km/h (Government
of Alberta, 2013).
Om flera fordon vistas på isen samtidigt är det viktigt att de håller avstånden.
Man skall absolut inte parkera bredvid varandra på isen vilket intensifierar
lasten och kan leda till brott. I både (Saskatchewan Ministry of Highways and
infrastructure, 2010) och (Government of Alberta, 2013) är man överens om att
tunga fordon som färdas i samma riktning inte får köra om varandra. I
(Government of Alberta, 2013) rekommenderas att om två fordon med den
maximala tillåtna vikten vid aktuell istjockleken färdas samtidigt på isen, skall
dessa fordon hålla avstånd med minst 200 gånger istjockleken. Detta gäller för
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fordon upp till fem ton, för fordon över fem ton bör avståndet vara 500 gånger
istjockleken. I (Andersson, Lundmark, & Persson, 2003) finns en tabell (Tabell
4-1) som visar rekommenderat avstånd mellan fordonen. Värdena här skiljer sig
till det lägre i förhållande till ovan nämnda rekommendation och avstånden
hänvisas bara som 50 eller 100 meter.
Tabell 4-1 Tabell: Avstånd mellan fordon och minsta bärande istjocklek för olika fordonsvikter. Källa:
(Andersson, Lundmark, & Persson, 2003)

Stationära laster på is skall behandlas med varsamhet. Det är stor skillnad på
kort- och långtidslaster. Enligt (Government of Alberta, 2013) fortsätter isen, för
en långtidslast (längre än två timmar, mindre än en vecka), att sjunka och
nedböjas tills dess att den går till brott. Efter en tid börjar isen visa tecken på
krypning. Isens bärighet kommer bli permanent reducerad av en långtidslast.
Parkering av fordon med vikter nära den tillåtna gränsen bör undvikas
(Saskatchewan Ministry of Highways and infrastructure, 2010).

4.3 Mätning av istjocklek
Markradar, på engelska; ground penetrating radar, därav GPR, används i
många sammanhang. Dess syfte är att upptäcka saker under markytan utan att
göra någon åverkan. Högfrekventa radiovågor sänds ner i marken, en
mottagare mäter sedan gångtider och variationer i den reflekterade strålningen.
På så sätt kan man uttyda gränser mellan material, håligheter och så vidare.
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För att övervaka isens tjocklek är detta ett användbart verktyg och har under de
senaste 20 åren används vid byggnationer av isvägar (Government of Alberta,
2013). Radarenheten dras vanligtvis på en form av släde bakom till exempel en
bil eller snöskoter. För bästa utnyttjande av informationen man får ut bör
radarenheten även vara utrustad med GPS för att man vid ett senare tillfälle
skall kunna lokalisera uppmärksammade områden från radarmätningen. Figur
4-8 och Figur 4-9 visar i princip rådata som framställs, i bilden syns även
koordinater registrerade från en GPS.
För ett otränat öga är det svårt att veta exakt vad en bild som i Figur 4-9
innehåller för information om isen. Det finns programvaror som omvandlar
radarsignaler till färgkodade bilder, istjockleken representeras då av olika
färger som i Figur 4-10. En nackdel är att information om till exempel sprickor,
håligheter och luftbubblor i isen går förlorad.

Figur 4-8 information från isradar. Källa:
(Saskatchewan Ministry of Highways and infrastructure, 2010)

37

Figur 4-9 Isprofil från isradar Källa:
(Saskatchewan Ministry of Highways and infrastructure, 2010)

Figur 4-10 Information från isradar omvandlad till färgkodad bild. x- och y- axeln visar koordinater.
Bilden representerar mätningar gjorda i Arjeplog.
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5 Resultat och Analys
5.1 Fotografering av isläggning
5.1.1 Planering och utförande
För att se om det finns platser där isen lägger sig senare utfördes
flygfotografering med en RC-helikopter. För att få ut rätt information ur
bilderna var det viktigt att välja rätt tidpunkt för fotografering. Tillsammans
med en kontaktperson i Arjeplog som jobbar med anläggning av isvägar fördes
en dialog om hur långt isläggningen hade kommit, samt förväntat väder den
närmsta tiden för att bestämma en dag då isen nyss lagt sig samt med goda
väderförhållanden för att erhålla bra bilder. Det var också samma person som
valde ut platsen där fotograferingen skulle äga rum.
Annat än att se skiftningar i istäcket var det önskvärt att kunna lokalisera dessa
platser med för att senare kunna utföra mätning av istjockleken. Det bästa hade
varit att få bilderna transponerade direkt in i kartformat som ett riktigt flygfoto.
Dels av kostnadsskäl samt ovissheten hur bildresultatet skulle bli gjorde att
detta alternativ valdes bort. Huvudanledningen med att utföra fotograferingen
var således att ta reda på om man ur ett flygfoto tagit från låg höjd kan urskilja
lokala områden där isen lägger sig senare.
Då fotograferingen utfördes var väderförhållandena relativt bra, det var lite
problem med nederbörd men det gick att invänta tills det hade dragit förbi. Isen
hade lagt sig i ett tunt skikt vid platsen för fotografering, endast närmast ett
utlopp var sjön öppen. Det togs två serier bilder i olika riktningar med kameran
monterad snett nedåt ca 30 grader för att få med en större areal i bilden. När
bilderna med kameran monterad rakt ned skulle tas skedde det oförutsedda,
något fel inträffade med RC-helikoptern så att den störtade. Det blev således
inga bilder tagna rakt uppifrån.
Efter bilderna var tagna valdes utifrån fotografierna en lämplig plats där vidare
mätning av istjockleken skulle utföras. En borrplan togs fram och sedan
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inväntades besked från kontaktpersonen i Arjeplog när det kunde vara lämpligt
att utföra mätningarna. Området för mätning av istjocklek lokaliserades utifrån
från naturliga referensobjekt som kunde utläsas ur bilderna. Mätningarna
gjordes genom att borra hål med fem meters mellanrum i ett rutmönster.

5.1.2 Resultat från fotografering och mätning
Flygbilderna nedan (Figur 5-1 till Figur 5-3) är tagna av Altitud Foto den 3
november 2013 från cirka 70 meters höjd. Isen på bilden bildades ungefär den
31 oktober. Några dagar senare inträffade snöfall och temperaturen höll sig
kring minus fem grader fram till dagen då fotograferingen utfördes. Isen som
var inom räckhåll från land uppmättes till cirka en centimeter vid de mörka
fläckarna och något tjockare för den snötäckta isen.

Figur 5-1 flygfoto tagit från ca 70 meters höjd med RC-helikopter.
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Figur 5-2 Flygfoto tagit från ca 70 meters höjd

Figur 5-3 Flygfoto från ca 65 meters höjd. Det öppna området är utlopp från den vänstra delen av sjön.
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Utifrån Figur 5-3 valdes en plats där istjockleken skulle kontrolleras för att se
om den har någon likhet med utseendet på bilderna. Borrplan enligt Figur 5-4.

Figur 5-4 Borrplan för att kontrollera istjocklek

Borrning utfördes den 6 december 2013. Uppmätta istjocklekar visas i
tabellform i Bilaga 1 samt i Figur 5-5. En viss likhet med Figur 5-4 kan antydas
där punkt 4.4 och punkt 7.5 i sådana fall är ungefärliga mittpunkter för de två
mörka fläckarna i Figur 5-4.
Vad som är anmärkningsvärt är de stora skiftningarna i istjocklek på den
begränsade ytan. Istjockleken varierar från 21 till 35 centimeter på en yta som är
30 gånger 45 meter. Mellan punkt 3.4 och 3.5 skiljer det hela 10 centimeter på en
sträcka av 5 meter.
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Figur 5-5 Istjocklek från borrhålsmätning. Avståndet mellan varje mätvärde är 5m.
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5.2 Istjocklek från isytans temperatur
Med hänvisning till Figur 5-6 ses att temperaturen på isytan varierar mer med
istjockleken ju lägre lufttemperaturen är. Som också (Emond, Morse, & Richard,
2011) påpekade i sin rapport blir beräkningarna mest användbara på tunnare is,
cirka två till 30 cm. Felmarginalen som man har vid temperaturmätningen ger
inte lika stort utslag på istjockleken. Viktigt att tänka på är också det empiriska
värdet på H som är värmeledningskoefficienten mellan isytan och luften.
ia

Enligt (Emond, Morse, & Richard, 2011) är den för vindstilla förhållanden runt
10 Wm °C och för vindar upp till 4m/s cirka 25 Wm °C . Det mesta
-2

-1

-2

-1

gynnsamma förhållandet är vid stilla och kallt väder samt att temperaturen
varit någorlunda konstant under en period (Emond, Morse, & Richard, 2011).
Diagram över förhållandet mellan istjocklek och isytans temperatur för tre olika
lufttemperaturer.
Ekvation 2.4 Har använts med H =16 Wm °C och k=2,21 Wm °C .
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Figur 5-6 Förhållande mellan isytans temperatur och istjockleken

5.2.1 Fotografering med värmekamera
För att få en rättvisande bild där olika färger representerar olika yttemperaturer
gäller att ytan har jämn struktur. Olikheter i ytans utseende resulterar i olika
emissionstal, alltså vilken förmåga materialet har att absorbera och avge
strålningsenergi. Alltså två kroppar med samma temperatur men med olika
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emissonstal avger olika mycket strålningsenergi. Vilket är just vad en
värmekamera uppmäter och därför måste man känna till det gällande
emissonstalet för att värmekameran skall visa den absoluta temperaturen.
Bilden i Figur 5-7 är tagen på en sjöis utanför Arjeplog den 6 december 2013,
lufttemperaturen var då cirka minus tolv grader celcius. För det vanliga ögat
gick det knappt att upptäcka något speciellt med istäcket men som kan ses
uppe i det högra hörnet samt i Figur 5-8 ses en rand med högre värmeflöde än
omgivningen med hjälp av värmekameran. Skillnaden var att snötäcket var
cirka fyra centimeter tunnare där men istjockleken var densamma. Detta bör
vara ett bevis på att man kan se skillnader i värmeflöde på en is med hjälp av en
handhållen värmekamera. Det är dock svårare att upptäcka skillnader i
istjocklek då isen har högre värmeledningsförmåga än snö och en skillnad i
snötjocklek ger därför större utslag på yttemperaturen än vad en skillnad i
istjocklek gör.

Figur 5-7 Visar vilket område som fotograferades med värmekameran.
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Figur 5-8 Detta är bilden från värmekameran som ses i figuren ovan. Temperaturskillnaden mellan Sp1
och Sp2 är 1,2 °C. Ljusare färg betyder högre temperatur.

Figur 5-9 nedan visar hur tydligt öppet vatten ses med en värmekamera. Fotot
visar området som det gjordes mätning av istjockleken vid.

Figur 5-9 Foto över borrhålen med värmekamera.
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5.3 Bärighet
5.3.1 Stansbrott
Nedan visas ett diagram relaterat till genomstansning vid antagandet att endast
en åttondel (1/8) behöver stansas ur för att full genomstansning skall ske. För
att diagrammet skall vara representativt för alla istjocklekar samt storlekar på
kontaktytor har det gjorts dimensionslöst:
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Figur 5-10 Genomstansning vid antagande att en åttondel behöver stansas ur
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Brottslast för genomstansning vid antagande att endast en åttondel (1/8)
behöver stansas ut för att total genomstansning skall ske. Diagrammet (Figur
5-11) visar brottslast för tre olika istjocklekar beroende av kontaktytans radie
om skjuvhållfastheten är 0,8 MPa.

Brottslast,	
  σ=0,8	
  	
  
6	
  

Brotslast	
  (ton)	
  

5	
  
4	
  
h=0,1m	
  

3	
  

h=0,2m	
  
2	
  

h=0,3m	
  

1	
  
0	
  
0	
  

0,02	
  

0,04	
  

0,06	
  

0,08	
  

0,1	
  

0,12	
  

0,14	
  

0,16	
  

Kontaktytans	
  Radie	
  (m)	
  
Figur 5-11 Brottslast för genomstansing om 1/8 skall stansas ut.

Enligt figur 5-11 krävs en last på minst 1,3 ton för att det ska kunna bli
genomstansning av 20 cm tjock is. För kärnis där skjuvhållfastheten är större än
böjhållfastheten är risken alltså liten att brottet för ett normalt hjulfordon sker
som genomstansning. Det visar sig dock att på tjockare is är risken för
genomstansning större. I Figur 5-12 Ses hur kurvan för genomstansning skär
kurvan för Panfilov a=10 och a=20 samt Golds kurva för A=70 när tjockleken på
isen är ungefär 25 cm. En tänkbar förklaring är att när isen blir tjockare får den
en mer betydande momentkapacitet som motstår böjbrott och då kan ett lokalt
brott i form av genomstansning äga rum.
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5.3.2 Sammanställning av olika beräkningsmodeller
Ifall den kritiska hastigheten uppnås kan böjspänningarna öka upp till 50% i
istäcket (Masterson, 2009). Vilket kan vara en katastrof ifall belastningen redan
motsvarar max böjspänning. Om farten istället kan hållas till 70% av den
kritiska hastigheten så kan effekten av dynamiska laster försummas. På så sätt
är det möjligt att applicera statiska beräkningsmodeller på dynamiska
förhållanden. Figur 5-12 visar en plottning av statiska beräkningsmodeller,
både teoretiskt och empiriskt framtagna.
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Figur 5-12 Sammanställning av olika beräkningsmodeller för kall is av bra kvalitet.
Böjhållfasthet
0,5 MPa
50

Nedan ses en jämförelse av beräkningsmodellerna Panfilov (3.3) och Spricklast
(3.2) där Panfilov motsvarar brottlast.
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Figur 5-13 Spricklast och Panfilov

Teoretiska beräkningsmodeller såsom ”Spricklast” bygger på att man ska
kunna få en indikation på vilken böjspänning man får vid en specifik last och
lastradie. Praktiska tester i laboratoriet avslöjar vilken böjspänning som isen
tolererar. På så sätt får man fram en utnyttjandegrad av max last och minsta
möjliga lastradie som isvägen får utsättas för.
Empiriskt framtagna beräkningsmodeller grundar sig på fakta ifrån genombrott
och olyckor som hänt på isvägar. Golds formel är ett exempel på en sådan
beräkningsmodell. Det handlar om inrapporterade istjocklekar och antagen last
vid tillfället, alltså brottslast. Utifrån dessa värden kunde kurvor anpassas till
mättillfällena. Svårigheten med Golds formel är att anpassa parametrar som
väderomslag, iskvalitet, lastens utformning med flera till ett enda värde, värdet
på A. Därför representerar A-värdet en rad egna bedömningar i Golds formel.
Även försvarets rekommendation är baserad på empiri och Panfilov är till viss
del empirisk.
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Utifrån Figur 5-12 kan det tänkas att det är väldigt stor spridning mellan
metoderna men man måste ha i åtanke att de teoretiska modellerna endast
motsvarar isens maximala böjspänning och motsvarar därför inte brottlast.
Empiriska beräkningsmodeller är som sagt rent erfarenhetsmässig brottslast
och saknar därför säkerhetsmarginal.
Intressant att påpeka är att stansningskurvorna har flackare lutning och korsar
de flesta beräkningsmodeller.
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6 Diskussion Slutsats
6.1 Arbete på is
Under framställandet av detta examensarbete har det uppmärksammats
situationer som kan vara farliga ur säkerhetssynpunkt vid arbete på is. Det är
saker som kommit fram under samtal med personer verksamma i branschen
samt under våra egna studier av tillgängligt material om isvägar och
tillhörande diskussioner mellan författarna och handledaren till detta arbete.
Vissa av följande situationer kan tyckas vara fundamentala när de omskrivs i
ett sammanhang som detta. Dessa situationers innebörd kan dock lätt
negligeras eller glömmas bort ute i fält, varför vi valt att uppbringa några av
dessa för att sätta igång tankegångar om vad som kan orsaka onödiga risker vid
arbete med isvägar.

•

Två fordon nära varandra = dubbel belastning av isen. Att stanna eller köra
två fordon nära varandra skall i synnerhet undvikas. Om ett eller båda
av fordonen ligger nära gränsen för den tillåtna belastningen vid
rådande istjocklek har man skapat sig ett enormt risktagande som kan få
förödande konsekvenser. Vid flera fordon på isen samtidigt, håll
avstånden. Mycket fundamental slutsats, men det gäller att komma ihåg
detta när batteriet i telefonen eller komradion är slut och man är i behov
av att prata med en kollega i ett annat fordon. Detsamma gäller när man
närmar sig ett fordon som står stilla av någon anledning, vill man
uppsöka personlig kontakt med föraren är det att stanna en bit ifrån och
gå sista biten som gäller.

•

Vilken egentlig last är isen utsatt för? Det är mycket viktigt att veta den
verkliga vikten för det fordon man använder sig av inklusive eventuellt
påkopplad utrustning. Man skall också ha i beaktning hur användandet
av fordonet påverkar belastningen. Till exempel för en traktor utrustad
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med snöslunga, vid körande med snöslunga i nedfällt läge belastas isen
på ett sätt. Fäller man då under körning upp snöslungan förs
snöslungans vikt, plus vikten från snö som finns kvar i slungan, över på
traktorns däck och man får en helt annan viktfördelning. Ett annat
exempel är om man avlägsnar snö med en skoputrustad maskin, vid
fylld skopa är det ytterligare några ton belastning som förs ner i isen
genom maskinens däck. Tänker man sig en situation där man lastar snö
och maskinen väger upp på framaxeln har man dels fördelat om
maskinens totala vikt till endast ett hjulpar plus den tillkomna lasten
från snön. Den horisontella motkraften från snön gör också att man får
en bakåtriktad kraft i isen på grund av däckens friktion mot isen som
skapar en ogynnsam dragspänning i isen.

•

Olyckor i anslutning till sprickor. Enligt uppgifter från personer som
arbetar med isvägar samt från arbetsmiljöverket har det uppstått olyckor
i direkt anslutning till sprickor. Flera av källorna som använts i detta
arbete

som

(Saskatchewan

(Government
Ministry

of

of

Alberta,

Highways

2013),
and

(Masterson,

2009),

infrastructure,

2010)

omnämner hur viktigt det är att känna till våta sprickor i närhet till
isvägar och reducera tillåten last efter dem. Det kan också uppstå väldigt
ogynnsamma sprickkombinationer där sprickorna korsar varandra på ett
sätt som gör att det bildas ställen där bärigheten är näst intill obefintlig.
Det har skett olyckor där det sägs att plogbladet har huggit fast i en
spricka under plogning varefter isen brustit under fordonet. Förklaring
kan vara svår att fastställa och den kan bestå av flera delar. Men att en
extra dynamisk last påförs isen vid ett sådant hastigt stopp är klart.
Också det som nämndes i föregående stycke om en verkande
dragspänning i isen av friktionskraften mellan däck och is kan passa in
här.

•

Färdas inte utanför isvägarna - En förutsättning för att färdas på isen är att
veta hur tjock den är. När man anlägger en isväg mäter man därför
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tjockleken längs den tänkta sträckningen. Under tiden den brukas mäts
också istjockleken för vägen. Men utanför isvägen sker i regel ingen
kontroll av isen, vilket gör det mycket riskfyllt att vistas utanför
kontrollerade områden. Det har skett mycket olyckor då man av någon
anledning har valt att gena över områden mellan två isvägar eller
liknande. Det har våra kontaktpersoner givit exempel på samt
(Government of Alberta, 2013) nämner några sådana olyckor. Då
hastigheten ofta är strängt begränsad ner till kanske 10 eller 15 km/h
finns en viss förståelse till varför man frestas ta en genare väg. Men det
får inte under några som helst omständigheter ske, eftersom man inte
har en aning om isens egenskaper och utsätter sig själv och andra för stor
fara. Det kan också uppstå situationer då man oavsiktligt hamnar
utanför

upplogad

isväg,

där

kan

vi

hämta

exempel

från

biltestningsindustrin. Vid en misslyckad kurvtagning eller ett bromstest
kan fordonet ifråga glida ut utanför anvisat område. Det gäller då att ha i
åtanke att man inte vet något om isens bärförmåga där ute. Det
rekommenderas att man så fort som möjligt tar sig tillbaks till isvägen till
fots för att sedan påbörja bärgning. Bärgning skall alltid ske från isvägen
om inte vidare undersökning av isen utförs. Ett stillastående fordon
utgör också en annan sorts belastning (som diskuterats i kapitel 4.2.4).
Bärgning bör utföras snarast för att begränsa effekterna av stationär last
på isen. Ett exempel från en av biltestbanorna i Piteå älvdal, man utförde
bromstester med en lastbil på en lång raksträcka på isen. På grund av för
hög fart hamnade lastbilen utanför änden på banan. Föraren tog sig
tillbaks oskadd och man började förbereda för bärgning genom att hämta
långa rep och en maskin att dra med. Men när man kom tillbaks till
platsen var lastbilen borta, på grund av den stillastående lasten från
fordonet hade isen deformerats så pass att isen brustit och lastbilen gått
till botten.
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6.2 Fotografering vid isläggning
Det är svårt att säga vad som orsakat utseenden på istäckena i Figur 5-1 till
Figur 5-3. Många av fläckarna har dessutom en cirkulär form som är
svårförklarad då inga observationer gjordes under isens bildande eller under
det närmsta snöfallet. Tänkbara anledningar till utseendet kan vara att det
blåste under det första snöfallet vilket gjorde att snön fastnade olika mycket på
olika ställen på den blanka nybildade isen. Den andra tesen är om det under
snöfallet var öppet vatten i de fläckar som ses och att snön därför inte lade sig
där.
Innan istjockleken mättes upp funderades det huruvida den skulle vara tunnare
där de mörka fläckarna synts till på grund av troligtvis senare isbildning där.
Eller om tillväxthastigheten har varit större vid de mörkare fläckarna, då ingen
snö funnits där, och gjort isen tjockare där än de områden som tidigt varit
snötäckta. En till parameter att ta i beaktning är om det finns någon anledning
till att isen lagt sig senare vid en specifik plats, till exempel anledningar som
nämndes i kapitel 3.3 gällande sjöars geometri med mera. Finns det en sådan
förklaring borde istillväxten ständigt hämmas vid den platsen och isen där
förbli tunnare än omkringliggande is under hela vintern.
Efter att ha jämfört Figur 5-5 och Figur 5-4 kan det till viss del antas att
uppmätta istjocklekar har ett samband med istäckets utformning direkt efter
isläggning. Samtidigt är enda beviset att formerna påminner om varandra. Vid
platsen där isen var som tunnast kontrollerades även vattendjupet med ett lod.
Det gick dock inta att dra några slutsatser kring att det skulle kunna ha
påverkat istjockleken.
Att utföra flygfotografering under isläggningen kan vara en bra metod för att
skapa sig en bild över vart eventuella svagheter i isen kan uppkomma. Om en
noggrann

positionering

önskas

bör

utrustningen

som

används

vid

fotograferingen vara gps-utrustad till skillnad från den som användes i denna
studie.
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6.3 Isbestämning med termodynamik
Området termisk fotografering är väldigt komplext och för att kunna utföra
värmefotografering och analysera resultatet på bästa sätt krävs stor kunskap.
Fotograferingen med värmekamera gjordes för att se om det på ett enkelt sätt
går att urskilja skillnader i tjocklek hos isen. Tanken var att snabbt testa om
man kan använda det vid anläggning av isvägar och då skall ingen
expertkompetens behövas. Hur man ska analysera resultatet, kalibrera
utrustningen, använda olika filter för att erhålla exakt resultat ligger utanför
detta arbetes ramar.
Användandet av värmekameran som var en handhållen Flir i7 gav inget direkt
användbart resultat. Några av de bilder som togs visar på att det går att utläsa
värmeflödet genom isen med en värmekamera men att ytans struktur är av stor
betydelse för att bilderna ska bli rättvisande. Bilderna som togs i denna studie
togs endast från cirka två meters höjd, alltså stående på isen med kameran
uppsträckt i luften. Det vore bättre att ta bilderna från lite högre höjd, antingen
som det gjordes med de vanliga fotografierna i denna studie eller kanske från
en mast monterat på något fordon. Man behöver en bättre överblick i bilderna
för att bättra kunna utläsa variationer. Det är även tänkbart att välja en kamera
med vidare objektivvinkel.
Som visades i Figur 5-6 har lufttemperaturen stor betydelse för yttemperaturen
på isen. Den dagen fotograferingen utfördes var temperaturen -12°C vilket kan
anses som lite för varmt för att erhålla bäst resultat då istjockleken låg kring 30
centimeter. För en is utan snö skiljer det då bara 0,4 °C om isen varierar från 25
till 30 centimeter.
Med en värmekamera kan man lätt urskilja öppet vatten. Vid tunn och klar is
kan det vara svårt att upptäcka skillnaden för det mänskliga ögat eller en vanlig
kamera.

57

Våra slutsatser är att för att kunna använda värmekamera för att utvärdera
istjockleken bör ytstrukturen vara jämn ( t.ex hyvlad is eller ett tunt snölager),
lufttemperaturen bör vara så pass låg att det ger stora utslag på yttemperaturen.
Det är också till fördel att få en bild som representerar en större yta av isen. Att
bara ta direkt från backen blir inte tillräckligt överskådligt.

6.4 Bärförmåga
6.4.1 Empiriska beräkningsmodeller
Vid användning av empiriska beräkningsmodeller får brukaren ett väldigt
ansvar, stor vikt ligger på egen bedömning. Det kommer ge en parameter som
inte går att komma ifrån, den mänskliga faktorn. Den kommer alltid finnas där
då vi människor måste ta egna beslut och uppskattningar, någon gång begås fel
och finns det inte utrymme för misstag så kan en olycka vara ett faktum.
När empiriska beräkningsmodeller endast bygger på inrapporterad olyckslast
och istjocklek så kan man konstatera att modellen inte är perfekt. Det är så
många faktorer som spelar in och därför känns inte den empiriska
beräkningsmodellen komplett, den betyder bara en utvärdering utifrån
istjocklek. Den har inte nog med parametrar för att kunna anpassas efter varje
enskild isväg, isvägar är och kommer att vara komplexa att garantera säkerhet
på. Det behövs fler faktorer som väderomslag, typ av sprickor, iskvalité med
flera för att säkerhetsställa säkerheten. Eftersom alla dessa aspekter skall
återspeglas i värdet på A i golds formel blir valet av A-värdet en viktig
parameter.
Figur 6-1 visar Golds formel som är ett exempel på en empirisk modell. Här
syns hur kurvorna är anpassade efter 109 inrapporterade värden från
olycksplatser på isvägar. Om man studerar Figur 6-1 så kan man konstera att
det är väldigt stor spridning på de inrapporterade mätvärdena till och med vid
samma istjocklek. Vid ungefär 15 centimeter istjocklek finns genombrottslast
inprickad ifrån cirka 600 kg till 10500 kg. Det är alltså en skillnad på 10 ton vid
samma istjocklek och man kan ifrågasätta sig ifall modellen verkligen bygger
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på god insamlingsdata. Svenska Försvarets formel för max last på isvägar är
också en tolkning av Golds formel med ett A-värde på 52, vilket är mitt emellan
A-värdena 35 och 70 som verkar vara flitigt använda värden. Försvaret har
anpassat den lite mer genom att ha lagt till möjligheten för att kunna
klassificera iskvaliteten. Men fortfarande har den Golds som grund.
Istjockleken säger mycket men långt ifrån hela sanningen, sprickornas
utformning och kraftig nedkylning av isen vid väderomslag kan vara
förödande. Dessa faktorer måste konstant beaktas då de snabbt kan ändra
förutsättningarna.

Figur 6-1 Inrapporterad genombrottslast (Gold 1970)

6.4.2 Stansning
I resultatdelen har vi plottat ett antal klassiska beräkningsmodeller i Figur 5-12
Både empiriska och teoretiska. Här är intressant hur stansningskurvorna någon
gång skär alla empiriska formler. Det skulle kunna bero på isens
lastfördelningskapacitet. Vid tunn is sker det böjspänningsbrott i form av
cirkulär uppsprickning och vid tjockare is verkar stansnig kunna inträffa på
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grund av för höga skjuvspänningar. Notera dock att stansnigskurvorna
representerar ett däck och att lasten då är den last som fördelats på ett däck.

6.4.3 Radiella och cirkulära sprickor
Vid samma tillfälle som flygfotograferingen passade vi på att göra en
demonstration hur det ser ut när radiella och cirkulära sprickor uppkommer
vid belastning av isen. Figur 6-2 nedan visar ett typiskt förlopp vid genombrott
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Figur 6-2 Sprickutväckling vid ökad belastning av isen

Beskrivning av förloppet.
•

Bild 1. Inga märkbara sprickor på ovansida is.

•

Bild 2. Radiella sprickor börjar synas, dessa är även våta sprickor och
betyder att de är genomgående.

•

Bild 3. Nedböjningen är stor och det sker uppvattning även en
tillstymmelse till cirkulära sprickor syns. Evakuering börjar bli kritiskt.
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•

Bild 4. Cirkulär spricka är fullbordad och kollaps kan ske plötsligt.

•

Bild.5. Här inträffar brott.

6.4.4 Bedömning utifrån formler
Om man följer empiriska formler så sker det olyckor i alla fall. Men ändå är de
empiriska modellerna de mest använda. Varför är det så? Det är bevisligen en
metod med osäkerheter.
Beror det helt och hållet på en osäker beräkningsmodell? Is är ett väldigt
komplext

byggmaterial

som

måste

anpassas

efter

det.

Även

om

beräkningsmodellerna skulle kompletteras med fler parametrar kan man inte
lita blint på resultatet. Erfarenheter ifrån varje enskild sjö väger tyngre då
försvagningar i isen kan vara väldigt lokala och ödesdigra. Isvägar som anläggs
år efter år är ofta inget bekymmer, man bygger då upp erfarenheter och kan
förutsäga var det är vanligt med återkommande försvagad is och hur den isen
påverkas olika väder och snötäcken. Problemet är när ett nytt område eller en
helt okänd sjö ska anläggas, enligt en källa på arbetsmiljöverket är det också här
de allra flesta olyckor sker och det handlar för det mesta om mindre
verksamheter eller till och med privata.
Så beror det på en osäker beräkningsmodell? antagligen inte. Det absolut
största misstaget är att helt förlita sig på formler och tabeller, säkerheten
grundar sig till slut på lokalkännedom som kommer med erfarenheter. Det är
väldigt mycket som ställer till det både under och över sjöisen. Istjockleken
varierar och det är mycket lätt att missa en lokal försvagning vid
provborrningar eller radarmätning: Det är illa att anse istjockleken som ett
medelvärde över en hel sjö. Så för att bedöma bärförmågan hos is måste man ta
hänsyn till alla parametrar och bara använda beräkningsmodeller som en liten
fingervisning.
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6.5 Förebygga olyckor och erfarenhetsåtergivning
Att lyckas bra med ett projekt kräver god planering, hög kunskapsnivå och
medvetenhet bland de inblandade. För att lyckas med ett säkert genomförande
vid anläggning av en isväg är det i allra högsta grad viktigt. Att ha väl klart för
sig hur utförandet skall gå till och hur man skall handskas med alla olika
situationer som kan uppkomma gör arbetet mer systematiskt. Man behöver inte
bli lika beroende av erfarenheter som man i dagsläget är på sina håll. I takt med
att behovet av fler isbanor uppstår som nu är fallet i Piteå älvdal behöver
entreprenörer ge sig an nya områden där de aldrig varit verksamma på isen
tidigare. Gammal erfarenhet som lokalkännedom om isens beteende på den
specifika platsen nollställs. Det är då viktigt att ha inarbetade rutiner som
enkelt kan tas med till den nya platsen. Att föra statistik och spara mätdata på
ett sätt som gör det överskådligt kan vara en bra idé för att inte all kunskap
skall stanna hos en enda person.
Detta ligger lite utanför detta examensarbetes omfång men det känns ändå
aktuellt att nämna hur planering för att undvika olyckor kan utföras. Figur 6-3
är tagen ur (Government of Alberta, 2013) och beskriver hur de utför
olycksförebyggning och riskhantering. Den mest övergripande risken är att en
person går genom isen. Som konsekvens följer dödsfall eller personskada. För
att helt eliminera risken låter man bli att anlägga vägen på ett flytande istäcke
och gör det på land istället. Men eftersom det nu handlar om att anlägga just en
väg på is skall man sätta upp riktlinjer hur man kan förebygga olyckan och
kontrollera risken. Där avses främst övervakning av isen, (tjocklek, kvalité m.m)
placering av isvägen, fordonsval, att det finns larmmöjligheter eller att man
aldrig arbetar ensam på isen och påverkan från väder.
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Figur 6-3 Riskhantering för isvägar enligt (Government of Alberta, 2013)

Man bör också ha en handlingsplan över hur man går till väga när en olycka
sker. Till exempel vilken utrustning som skall finnas till hands, vem som
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kontaktas, hur räddningsarbete och bärgning skall inledas samt hur
utredningen av olyckan skall göras för att förhindra att fler uppstår. Den
allmänna uppfattningen som uppdagats under detta arbete är att man utreder
olycksorsaken alldeles för dåligt. Enligt en kontaktperson på arbetsmiljöverket
är uppfattningen också att många olyckor aldrig anmäls och att man avsiktligt
eller oavsiktligt döljer att olyckor skett. Genom att efter varje olycka skriva en
tillbudsrapport skulle man kunna bygga upp en erfarenhetsbank som kan
användas för olycksförebyggning. Det skulle kunna ge personer verksamma i
branschen en bättre uppfattning om vad som är kritiskt och innebär stora risker
under arbetet med isvägarna. Vikten av att skriva och rapportera tillbud eller
olyckar kan läsas om i Arbetsmiljöverkets skrift ADI 306 – Rapportera Tillbud.
6.5.1 Samla mätdata
Att kunna sammanställa den information man har från sina isvägar gör
projektet mer överblickbart. I Figur 6-4 visualiseras isradarmätning med hjälp
av Googles programvara. Mätningarna är från två olika år och man kan se att
banans placering är annorlunda mellan åren.
(Mesher, Madsen, & Proskin, 2008) Föreslår en GIS-baserad lösning (se Figur
6-5) där all nödvändig information kan samlas och analyseras. Exempel på vad
som kan inkluderas är:
•

Sjöarnas gränser, detaljerade kartor

•

Vägbanans placering (från år till år)

•

Detaljerade spår från isradarmätningarna med både istjocklek och
vattendjup (där alla mätningar från varje år sparas)

•

Borrhål med position och uppmätt istjocklek

•

Kända problemplatser eller olycksplatser

•

Klimatförhållanden för platsen

Genom att utveckla en liknande hantering av insamlad information blir det
möjligt att detaljerat övervaka isläggningsprocessen och följa isens egenskaper
på exakt samma platser. Genom närmare analys kan man försöka sätta det i
samband med till exempel väderförhållanden, läge på sjön (djup, strömmar
etc.)
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Detta tillvägagångssätt kommer att hjälpa till vid bestämning och optimering
av lasten och hastigheten vid fordon på is.

Figur 6-4 Information från isradarmätning sammanställt och visualiserat med Googles programvara.
Olika färg betyder olika istjocklek.
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Figur 6-5 Exempel på GIS-baserat system för visualisering och analysering av information. Till vänster i
bilden visas vilka olika lager som kan visas, t.ex. borrhål, radarmätning, vägmitt mm. (Mesher, Madsen,
& Proskin, 2008)
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Bilaga 1
Tabell 0-1 Istjocklekar i centimeter från mätningen den 6 december 2013. Avståndet mellan mätningarna
är 5 meter.
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