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SAMMANFATTNING 
För att förnya och förbättra den spårbundna trafiken inom Sverige är stambanor för 

höghastighetståg ett alternativ som utreds då det skulle innebära förkortade transporttider 

både för person- och godstrafik. Innan höghastighetsbanor kan etableras i Sverige finns det 

många faktorer som måste utredas. Eftersom tågen går med betydligt högre hastigheter än de 

tåg som redan används blir känsligheten för problem som kan uppstå i undergrunden betydligt 

högre och toleransen för sättningar och tjällyft är i princip lika med noll. På grund av klimatet 

som råder i Sverige finns det mycket att reda ut angående tjälproblematiken. Förutom låga 

temperaturer och vatten i jorden kan en trumma påverka hur tjälen utvecklas i 

järnvägsbanken. I den här studien analyseras påverkan som en trumma i järnvägsbanken har 

på tjälutvecklingen. Inverkan har analyserats utifrån ett tvärsnitt inuti järnvägsbanken för två 

olika köldmängder, -500 graddagar och -1300 graddagar. Innertemperaturen i trumman har 

antagits variera längs med trummans längd. Temperaturen har varierats inne i trumman att 

vara från 10 % upp till 75 % av köldmängden i uteluften. Förutom att analysera hur olika 

temperaturer påverkar tjälutvecklingen har den mängd material som behöver schaktas bort 

och ersättas med ett isoleringsmaterial för att förhindra att tjälproblem uppstår beräknats. 

 

Oberoende av trummans storlek och temperatur kommer trumman inte att kunna placeras 

direkt på terrassnivån utan att tjälfronten når det tjälfarliga materialet och risk för att 

tjälproblem ska uppstå. När temperaturen inne i trumman är 75% av köldmängden utomhus, 

och därmed nära temperaturen utomhus, blir tjälfronten även brantare än för lägre 

innertemperaturer. En brant tjälfront kan inducera större och mer ojämna tjällyft. För att 

undvika att problem uppstår måste ett isoleringslager av ett tjälpassivt material anläggas. 

Mängden material som måste ersättas ökar med trumdiameter och ökar betydligt beroende på 

om temperaturen inne i trumman är 10% eller 75% av utomhusköldmängden. Exempelvis 

ökar mängden under en trumma med 30 centimeters diameter från 1 m3 till 35,5 m3 respektive 

från 10,1 m3 till 58,4 m3 för en 150 centimeters diameter. Ökade mängder medför högre 

kostnader i både material och transporter, vilket är något som tillsammans med övriga 

faktorer senare måste analyseras vidare för att få mer kunskap och underlag inför en möjlig 

etablering av höghastighetsbanor. 

 

Nyckelord: höghastighetståg, trumma, temperatur, tjäle, schakt 
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1 INLEDNING 
Detta kapitel avser att beskriva bakgrunden till studien som föranleder den problemställning 

som ställts upp och beskrivs. Studiens mål, syfte och avgränsningar behandlas även i detta 

kapitel.  

 

1.1 Bakgrund 
Den spårbundna trafiken i Sverige expanderar. Från år 1988 till år 2008 var ökningen 64 

procent i persontrafiken, medan godstrafiken ökade med 24 procent under samma tidsperiod. 

Ökad trafikering har medfört brister i den befintliga järnvägens kapacitet. (SOU, 2009) Den 

nuvarande trafiken på järnvägen är blandad, såväl person- och godstrafik; långdistanståg, 

godståg och pendeltåg färdas längs samma järnväg. Transportstyrelsen planerar därför för mer 

eller mindre enskilda spår anpassade för höghastighetståg vid eventuell utbyggnad av 

höghastighetsbanor. (Trafikverket, 2017) 

 

Utredningar för den första höghastighetsjärnvägen i Sverige är pågående och banorna 

planeras att gå mellan Stockholm och Göteborg, samt mellan Stockholm och Malmö. De 

huvudsakliga målen med höghastighetsbanorna är att kunna effektivisera gods- och 

persontransporter mellan städerna och samtidigt minska belastningen på de redan befintliga 

järnvägarna i Sverige. (Trafikverket, u.å.)  

 

Men trots att höghastighetståg mycket väl kan innebära stora framsteg för tågtrafiken i 

Sverige finns det många stora utmaningar att lösa och viktiga faktorer att undersöka innan 

dessa planer kan bli verklighet. Höghastighetsjärnvägen kommer inte att kunna byggas på 

samma sätt som den befintliga järnvägen i Sverige en gång byggdes. Kurvradierna kommer 

inte kunna vara lika snäva och det kommer att krävas en helt annan styrka i järnvägsbanken. 

(Trafikverket, 2017) 

 

En annan viktig skillnad mellan det befintliga järnvägsnätet med vanliga tåg är känsligheten 

för de problem som kan uppstå i jorden under järnvägen. I och med den betydligt högre 

hastigheten som dessa tåg färdas med är toleransen för sättningar och tjällyft i stort sett lika 

med noll. (Knutsson, 2018) 

 



2   
 

Urgrävningar i jord där materialet byts ut kan orsaka stora ojämnheter i de skarpa 

övergångarna mellan det befintliga materialet i marken och det material som ersätter det 

urgrävda materialet. Olika material har olika benägenhet till tjällyftning vilket medför att 

tjällyftningen blir ojämn. Urgrävning för trummor är en orsak som stör homogeniteten och 

kan orsaka ojämna tjällyftningar. Ett sätt att minska tjällyft som kan uppstå kring en trumma 

är att schakta bort ett kilformat, utspetsat område av det tjälfarliga materialet och ersätta det 

med ett tjälpassivt material. Kilen börjar under trumman vid tjälgränsen och breder ut sig vid 

trummans sida Kilformen gör att övergången mellan materialen inte blir lika skarp, tjälfronten 

kommer bli flackare vid trummans sidor men breda ut sig längre ut från trummans sidor vilket 

gör att tjällyftningen fördelas på en längre sträcka. (Beskow, 1933) 

 

Figur 1 nedan visar två bilder av en trumma i en tjälfarlig jord. Den svarta heldragna linjen 

ovanför trumman symboliserar markytan, och den streckade linjen visar markytan när 

tjällossning påbörjas. Den övre trumman har inga utspetsningar, medan den nedre trumman i 

bilden har två olika varianter av utspetsningar. Isoleringen till vänster om den nedre trumman 

består av sand, den till höger består av mossa. (Beskow, 1933)  

 

 
Figur 1 Övre bild: trumma utan isolering. Nedre bild: Trumma med kilformade områden bestående av ett 
isoleringsmaterial. (Beskow, 1933) 

I figuren ovan kan ses att tjälfronten kring trumman flackas ut betydligt där utspetsningarna 
utförts.  
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1.2 Problembeskrivning  
Den här studien har utförts för att analysera och studera effekten en trumma i en järnvägsbank 

har på tjälfrontens läge. 

 

1.3 Syfte & mål 
Syftet med studien är att studera hur tjälfronten utvecklar sig om temperaturen inne i trumman 

varierar samt att bedöma hur stora mängder tjälfarligt material som måste schaktas bort och 

ersättas med ett tjälpassivt som kan förhindra dessa problem.  

 

Målet med studien är att analysera trummans påverkan på tjälutbredningen och ge ett 

underlag för fortsatt arbete med att minska tjälproblem i järnvägsnätet, särskilt inför en 

eventuell etablering av höghastighetsnät.  

 

1.4 Problemställning 
Inom ramen för studien har följande problemställningar formulerats: 

• Vilken variation i tjälfrontens läge kommer olika köldmängder att ge upphov till? 

• Hur påverkar en varierande temperatur inne i trumman tjälproblematiken längs med 

trumman? 

• Hur stor mängd tjälfarligt material behöver schaktas bort och ersättas med ett 

frostpassivt material för att minska eller helt förhindra tjällyftning?  

 

Utöver de ovanstående frågorna diskuteras effekten av en förändrad klimatsituation till följd 

av den globala uppvärmningen.  

1.5 Avgränsningar 
Eftersom höghastighetståg inte existerar i Sverige är studien i ett inledande skede av 

processen med att undersöka möjligheterna för att etablera höghastighetståg i Sverige. På 

grund av detta har det varit viktigt att göra relevanta avgränsningar för att få så relevanta 

resultat som möjligt.  

 

Studien har begränsats till att variera tre parametrar, vilka är följande: 

• Trummans diameter 
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• Temperaturen inne i trumman 

• Variation i köldmängd 

 

Problemen som ställts upp kommer att analyseras med hjälp av tvådimensionella termiska 

analyser i datorprogrammet TEMP/W, som är ett finitelementmetodprogram utformat för att 

analysera termiska problem i jord.  

 

Förutom att variera ovanstående parametrar har studien begränsat till att endast undersöka en 

luftfylld trumma. Analyserna har även utförts under antagandet att det inte finns vegetation 

eller snö på marken samt att trummans material har försummats.  
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2 METODIK 
Detta kapitel behandlar tillvägagångssättet för studien med syftet att uppnå resultat för de 

uppställda problemen. 

 

2.1 Litteraturstudie 
Arbetet inleddes med en problemformulering för att få en uppfattning om studiens 

omfattning. Därefter följde en litteraturstudie avsedd att fördjupa mig inom ämnena 

höghastighetståg och tjäle. Avsikten med litteraturstudien var även att se om tidigare studier 

gjorts i ämnet och deras slutsatser.  

 

Litteraturstudien har varit pågående under hela arbetet och har genomförts genom sökning av 

relevant information via internet och bibliotekskällor. Resultatet från litteraturstudien 

presenteras under avsnitt 3.  

 

2.2 Metodval 
Studien har genomförts med metoden ”Experiment och planerade försök” som innefattar 

datasimuleringar. Detta val av metod har gjorts eftersom problemet inkluderar en fiktiv 

järnvägsbank som ännu inte kan studeras i verkligheten utan måste simuleras. Därför kan 

problemet enklast studeras och analyseras genom att modellera järnvägsbanken och trumman 

och sedan utföra simuleringar i datorprogrammet TEMP/W, vars funktioner beskrivs under 

kapitel 3.5. 
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3 TEORI 
Detta kapitel presenterar teori kopplad till studien. Kapitlet är uppdelat i fyra delavsnitt. 

Första delavsnittet behandlar kort ämnet höghastighetståg. Det andra delavsnittet beskriver 

en genomförings, en trummas, funktion i en väg-/järnvägsbank. Det tredje avsnittet omfattar 

den frusna jordens utbredning i tid och rum samt vilka egenskaper hos jorden som påverkar 

tjälens utveckling. Det fjärde delavsnittet redovisar en studie utförd i Beaver Creek där 

temperaturvariationen inne i ett rör uppmätts. Det femte och sista avsnittet beskriver 

programmet TEMP/W. 

 

3.1 Höghastighetståg 
Höghastighetståg är tåg som kör med högre hastighet än vanliga tåg och snabbtåg. I Sverige 

finns idag inga höghastighetståg, men sedan år 1990 finns snabbtåget X2000 som trafikerar en 

del sträckor i södra Sverige och som kan färdas med en maximal hastighet av 200 kilometer i 

timmen. (Barin, 2012) 

 

Planeringen för höghastighetstågsbanor i Sverige är en pågående process. Delar av det 

planerade höghastighetssystemet är tänkt att gå på ballastfritt spår med en dimensionerande 

hastighet av 320 kilometer i timmen, medan andra delar kommer anläggas som ballastspår 

med en lägre dimensionerande hastighet på 250 kilometer i timmen. (Trafikverket, 2018) 

 

Runtom i världen finns redan järnvägar för höghastighetståg. Världens första 

höghastighetsbana invigdes 1964 i Japan. Ursprungssträckan mellan Tokyo och Osaka har 

succesivt expanderats i olika faser genom åren och förbinder landets östra och södra kust. Det 

japanska järnvägsnätet för höghastighetståg är det längsta i världen med sträckor där 

hastigheten kan nå upp till över 300 kilometer i timmen. Även i flera länder i Europa finns 

redan järnvägar för höghastighetståg. Frankrike stod för Europas första järnväg för 

höghastighetståg, som går mellan Paris och Lyon och var klar 1981. Sedan dess har fler 

länder tillkommit och höghastighetståg finns numera i bland annat Spanien, Tyskland och 

Italien. (Trafikanalys, 2012)  
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3.2 Trumma 
En väg- eller bantrumma, är en cirkulär eller valvformad genomföring med öppet in- och 

utlopp använda för dränering genom att leda dikesvatten genom banken eller för att leda 

vattendrag genom banken. Trumman kan vara av olika material (betong, plast och plåt är 

vanliga material) och omsluts sedan av jorden i banken. Eftersom det i princip är omöjligt att 

bygga vägar och järnvägar som inte kommer att korsa någon form av vattendrag, används 

trummor även för att leda vatten genom banken för att undvika att det naturliga 

vattensystemet förstörs. Därför ska trummor alltid placeras och dimensioneras på så sätt att 

strömning och miljö i och kring vattendraget tas i beaktande. Utformningen av trumman 

måste därför beakta vattendragets dimensioner, på så sätt att vattendragets naturliga bredd inte 

förändras och inte heller strömningshastigheten vid normalt vattenföringstillstånd. Det får 

således inte finnas risk för dämning vid trumman. (Banverket, 2003) 

 

Avvattning- och dräneringssystem dimensioneras utifrån de största vattenflödena som kan 

beräknas förekomma. När högsta högvattenföring eller högsta högvattenstånd råder ska inte 

skadlig erosion uppstå hos systemen. Hänsyn måste även tas till last som kommer från 

omslutande jord, grundvatten samt från vatten inuti konstruktionen. Trumman ska placeras så 

nära vinkelrätt mot spåret som möjligt, men viktigare är att vattendragets naturliga linjeföring 

inte förändras. Om vattendraget ändå måste omdirigeras får inte fallförhållandena förändras. 

(Banverket, 2003) 

 

Om en bank är anlagd på en tjälfarlig jord är det viktigt att ta hänsyn till detta vid 

utformningen av trumman. Risken finns att trumman kan skadas då tjällyftning sker. Ett sätt 

att minska risken för detta är att schakta bort det tjälfarliga materialet ned till ett icke-

tjälfarligt material, om möjligt, eller förse trumman med en trumbädd av ett frostpassivt 

material. Tjockleken på trumbädden utformas beroende på hur tjälfarligt materialet i terrassen 

under trumman är. (Banverket, 2003) Tjälfarlighet och tjälfarlighetsklasser beskrivs i kapitlet 

nedan.  
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3.3 Tjäle 
Tjäle innebär att vattnet som finns i jorden fryser. För att tjäle ska kunna bildas krävs således 

att jorden innehåller vatten och att temperaturen är 0°C eller lägre.  (Berglund, 2009) 

 

3.3.1 Jordens struktur 

En jord har tre beståndsdelar; fast fas, flytande fas och gasfas. Den fasta beståndsdelen består 

till största del av mineral- och lerpartiklar samt organiskt material. Det är den fasta delen som 

agerar som ”skelett” och står för stor del av jordens bärförmåga och stabilitet. Mellan de fasta 

partiklarna finns hålrum, porer. Porerna kan vara fyllda av de två övriga faserna; flytande i 

form av vatten och resterande del av gas, vanligen luft. Vattnet som finns i porerna kan 

klassificeras som fritt och bundet vatten. Fritt vatten är vatten som finns i porerna och som rör 

sig till följd av tryckskillnader. Förenklat är det bundna vattnet det vatten som binds till 

jordpartiklarna. Förhållandet mellan dessa tre beståndsdelar har stor betydelse för jordens 

egenskaper. En översiktsbild av de tre beståndsdelarna visas i Figur 2. (Larsson, 2008) 

 

 
Figur 2 Schematisk bild över jordens tre beståndsdelar. (Larsson, 2008) 

3.3.2 Egenskaper med hänsyn till tjälutveckling 

Permeabilitet och kapillaritet 

Två egenskaper hos en jordart som är viktiga med hänsyn till tjälutveckling är dess 

permeabilitet och kapillaritet. Permeabiliteten är jordens vattengenomtränglighet. Jordens 

porstorlek och porvolym är de faktorer som permeabiliteten huvudsakligen beror på. 

(Axelsson, u.å.) 
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Kapillaritet definieras som vätskans benägenhet att stiga på grund av vätskans ytspänning. 

Porerna i jorden kan förklaras som ett system bestående av rör, så kallade kapillärrör. Vattnet 

i jorden har en förmåga att ta upp dragkrafter, en egenskap som mäts i vattnets ytspänning. 

Dessa dragkrafter kan få vatten inuti porerna att stiga kapillärt och bilda vätskepelare inne i 

kapillärrören. (Axelsson, u.å.) 

 

Kornstorlek är en egenskap hos jorden som påverkar den kapillära stighöjden, liksom 

porstorlek och porvolym. (Larsson, 2008) Ju mindre kornstorlek en jord har, desto större är 

dess kapillaritet. När en grundläggning ska ske är det önskvärt att undvika kontakt med 

grundvattennivån då den kapillära stighöjden i en finkornig jord kan få vattnet att nå upp till 

den tänkta grundläggningsnivån. I Tabell 1 visas jordarter och generella riktvärden på deras 

kapillära stighöjd i meter. (Axelsson, u.å.) 

 
Tabell 1 Riktvärden för kapillär stighöjd för tre olika jordarter. (Axelsson, u.å.) 

Jordart Kapillär stighöjd [m] 

Sand 0,03 – 0,5 

Silt 0,3 – 12 

Lera >8 

 

Värmeledningsförmåga 

Värmeledningsförmågan anger jordens förmåga att transportera energi. 

Värmeledningsförmågan varierar för alla jordarter, huvudsakligen beroende på vattenkvot och 

porositet. Variationen är betydligt mindre för finkorniga jordarter eftersom de håller vatten 

bättre och vattnet är hårdare bundet till partiklarna än i grovkorniga jordarter. Grovkorniga 

jordarter är mer genomsläppliga för vatten då porerna mellan grövre fraktioner också är större 

än vad de är i finkorniga jordar och har därför en större variation i vattenkvot. Därför kan 

värmeledningsförmågan vara olika för samma jordart, Figur 3 visar normalvärden på 

värmeledningsförmågan för olika jordarter i fruset och ofruset tillstånd. Jordens 

värmeledningsförmåga är olika i fruset och ofruset tillstånd. Om jorden är relativt 

vattenmättad kommer värmeledningsförmågan att vara större vid fruset tillstånd än då jorden 

är ofrusen. På y-axeln anges värmeledningsförmågan, x-axeln visar olika vanligt 

förekommande jordarter. Staplarna visar intervallet värmeledningsförmågan kan variera 
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mellan för jordarterna, där den mörkgråa stapeln visar den frusna värmeledningsförmågan och 

den ljusgråa är densamma för ofruset tillstånd. (Sundberg, 1991) 

 

 
Figur 3 Variation av värmeledningsförmåga i fruset och ofruset (temperatur mellan 5 – 15°C) tillstånd för olika 

jordarter. (Sundberg, 1991) 

 

Ekvationer för beräkning av värmeledningsförmågan visas i Bilaga 1.  

Värmekapacitet 

Värmekapaciteten anger den mängd energi som behövs för att höja temperaturen hos jorden 

en grad. (Andersland et al., 1994) På samma sätt som för värmeledningsförmågan är även 

värmekapaciteten beroende av jordens vattenhalt och porositet, och även denna egenskap 

varierar i fruset och ofruset tillstånd samt kan vara olika för samma jordart. Figur 4 visar 

normalvärden på värmekapacitet för olika jordarter i fruset och ofruset tillstånd. På samma 

sätt som för värmeledningsförmågan varierar värmekapaciteten mer för grovkorniga jordar än 

för finkorniga jordar. (Sundberg, 1991) 
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Figur 4 Variation av värmekapacitet i fruset och ofruset tillstånd för olika jordarter. (Sundberg, 1991) 

Värmekapaciteten kan beräknas med ekvationer enligt ekvationer i Bilaga 1.  

Vattenkvot 

Värmeledningsförmågan och värmekapaciteten i ett poröst material beror till stor del på 

materialets vattenkvot, det vill säga hur mycket vatten jorden innehåller. En jord som 

innehåller mycket vatten kommer att kunna leda värme betydligt bättre på grund av att 

vattnets värmeledningsförmåga är väsentligt större än luftens värmeledningsförmåga, dessa 

visas i Tabell 2. (Sundberg, 1991) 

 
Tabell 2 Värmeledningsförmåga för luft och vatten. 

Material Värmeledningsförmåga [W/m °C] 

Luft 0,024 

Vatten 0,57 

 

Vattenkvoten betecknas w och anger förhållandet mellan massan vatten i jorden, mw, och 

massan av den fasta substansen, ms, och beräknas enligt ekvation (2): 

 

𝑤 =  𝑚𝑤
𝑚𝑠

  [%]     (2) 
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Hur mycket vatten som fyller upp den volym som porerna i jorden utgör anges av 

vattenmättnadsgraden, som betecknas Sr. Vattenmättnadsgraden definieras som förhållandet 

mellan volymen vatten, Vw, och porvolymen, Vp, och anges i procent. Vattenmättnadsgraden 

definieras enligt ekvation (3): (Larsson, 2008) 

 

𝑆𝑟 =  𝑉𝑤
𝑉𝑝

 [%]       (3) 

 

Vattenmättnadsgraden kan beräknas enligt (4): 

 

𝑆𝑟 = 𝑤𝜌𝜌𝑠/𝜌𝑤
𝜌𝑠(𝑤+1)−𝜌

 [%]      (4) 

 

Där w är vattenkvoten från (2), 𝜌 är materialets skrymdensitet, 𝜌𝑠 är den fasta substansens 

densitet och 𝜌𝑤 är vattnets densitet. Vattenmättnadsgraden kan variera från 0, då materialet är 

helt torrt, till ett helt vattenmättat med en vattenmättnadsgrad på 100 %. (Larsson, 2008) 

Porositet 

Utöver vattenkvoten har porositeten hos jorden inverkan på värmeledningsförmågan och 

värmekapaciteten. Porositeten betecknas som n och beskriver förhållandet mellan 

porvolymen, Vp, och den totala volymen, V, enligt (5) (Larsson, 2008):  

 

𝑛 = 𝑉𝑝

𝑉
  [%]       (5) 

 

Porositeten kan beräknas med hjälp av torrdensiteten och kompaktdensiteten enligt (6) 

(Sundberg, 1991): 

 

𝑛 = 1 − 𝜌𝑑
𝜌𝑠

 [%]      (6) 

 

För finkorniga jordar som lera och silt ligger porositeten ofta mellan 25-75 %, medan 

porositeten för grovkorniga jordar som grus och sand varierar mellan 15-45 %. (Larsson, 

2008) Generellt gäller att en jord med högre porositet ofta har en lägre 

värmeledningsförmåga. Detta beror dels på att kornen i jorden som leder värmen har mindre 
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kontakt med varandra men även på grund av att vatten och luft, som porerna är fyllda med, 

har lägre värmeledningsförmåga än partiklarna. (Sundberg, 1991) 

Mineralsammansättning 

Mineralsammansättningen i jordarten har viss betydelse för jordartens värmeledningsförmåga. 

Värmekapaciteten påverkas dock inte i lika stor utsträckning av denna faktor. Vilken typ av 

mineral som finns i jorden kan därför vara viktigt att undersöka. Mineralet kvarts har en hög 

värmeledningsförmåga, ungefär 7,7 W/m °C jämfört med vattens värmeledningsförmåga som 

är kring 0,57 W/m°C, och är även det mineral som har störst påverkan på 

värmeledningsförmågan. En hög halt av kvarts ger således en högre värmeledningsförmåga 

hos jorden än om halen är låg. (Sundberg, 1991) 

Temperatur 

Temperaturer under 0 °C påverkar också de termiska egenskaperna. När vatten fryser och blir 

till is ökar värmeledningsförmågan och blir nästan fyra gånger så stor. Värmekapaciteten 

minskar istället och blir hälften så stor då vatten fryser. (Sundberg, 1991) I Tabell 3 visas 

värmeledningsförmågan och värmekapaciteten för vatten respektive is. (Andersland et al., 

1994) 

 
Tabell 3 Värmeledningsförmåga och värmekapacitet för vatten respektive is. (Andersland et al., 1994) 

Värmeledningsförmåga [W/m °C] Värmekapacitet [J/g °C] 

Vatten Is Vatten Is 

0,57 2,2 4,2 2,1 

 

I en finkornig jord binds vattnet hårt till partiklarna vilket förhindrar att allt vatten fryser vid 

0°C. Därför kan det fortfarande finnas ofruset vatten i, exempelvis, en lera trots att 

temperaturen är låg. (Sundberg, 1991) 

Latent värme 

För att omvandla nollgradigt vatten till nollgradig is krävs att värme avges. Det motsatta 

gäller för att omvandla is till vatten. Denna värmemängd kallas för latent värme och anges i 

enheten joule per gram, J/g. Den latenta värmen är relevant vid tjälningsprocessen då 

bortförandet av den latenta värmen har stor påverkan på tjäldjupet. (Berglund, 2009)  
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Den latenta värmen per volymenhet jord är beroende av jordens vattenkvot och torrdensitet 

och beräknas enligt: 

𝐿 = 𝜌𝑑 ∙ 𝐿′ ∙ 𝑤−𝑤𝑢
100

      (7) 

 

Där 𝜌𝑑 är materialets torrdensitet, w och wu är vattenkvot respektive ofruset vatteninnehåll, 

och L’ är den latenta värmen för vatten, vilket är L’ = 333 kJ/kg.  

 

3.3.3 Tjäldjup 

Tjäldjupet anger tjälfrontens läge och beskriver hur långt de negativa temperaturerna har 

trängt ner i jorden. Tjäldjupet styrs av rådande lufttemperatur samt av jordartens termiska 

egenskaper, som beskrivits tidigare. När lufttemperaturen når under noll grader och kylan 

tränger ned i marken skapas en temperaturgradient, vilket är skillnad i temperatur per 

längdenhet. (Berglund, 2009) Djupt ner i jorden kommer det dock alltid att finnas positiva 

temperaturer som får tjälningshastigheten att minskas på grund av att värme alltid kommer att 

flöda från jordens inre och ut mot markytan. (Andersland et al., 1994)  

Köldmängd 

En faktor som styr hur djupt tjälen tränger ned i jorden är köldmängden. Köldmängden är ett 

mått på kylan som råder under vintern och definieras som tidsintegralen av de negativa 

temperaturerna som varat under tidsperioden. Köldmängden anges i enheten negativa 

graddagar. Antal graddagar beräknas som temperaturen multiplicerat med antal dagar 

temperaturen varat. Till exempel om det varit -3°C i fyra dagar blir då köldmängden 12 

negativa graddagar. (Andersland et al., 1994)   

 

Köldmängden betecknas som F och är definierad enligt (7): 

 

𝐹 = ∫ 𝑇𝑑𝑡       (7) 

 

T är temperaturer lägre än 0°C och dt är tidsintervallet.  

 

3.3.4 Tjällyftning 

Tjällyftning kan delas in i två processer, där den första processen omfattar att det fria vattnet i 

jorden fryser när tjälgränsen tränger ned i jorden. När vatten fryser expanderar volymen 
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ungefär 9%. Nedfrysningen av det vatten som finns i jordens porer kommer därför naturligt 

att ta upp mer plats än vad som initialt krävdes. Det innebär att isen som bildats kommer 

behöva tränga undan jorden som finns i närheten för att skapa utrymme för sig själv. (SMHI, 

2016) 

 

Den andra processen omfattar bildning av islinser. När porvattnet frusit till is och 

temperaturen är 0°C och lägre kommer det ofrusna vattnet att röra sig mot frysfronten. 

Vattnet som rört sig mot isen fryser här till is och islinserna växer till sig. (Berglund, 2009) 

En anledning till att vatten rör sig mot det frusna området beror på den termiska gradienten 

som orsakar ett kapillärt sug och drar det obundna vattnet mot frysfronten.  

 

En finkornig jord som fryser kan delas in i fyra delar, som visas i Figur 5. Den översta delen 

består av helt frusen jord med islinser. Under den finns ett lager enbart bestående av en aktiv 

islins. Längst ner finns den icke frusna delen där värme strömmar uppåt tillsammans med 

vatten. Mellan den aktiva islinsen och den icke frusna jorden finns en zon som består av 

delvis frusen jord, som kallas ”Fozen fringe”. Vattenflödet i den här zonen är begränsat på 

grund av att jordens porer delvis är frusna och fyllda med is. Till vänster i Figur 5 visas 

temperaturgradienten i zonerna. Om nedfrysningen sker långsamt kommer det ta längre tid 

innan temperaturgradienten tar sig ur den frusna zonen ner till den ofrusna zonen. Vatten från 

den ofrusna zonen rör sig mot den frusna zonen och större islinser kan bildas. Vid en snabb 

tjälningsprocess blir islinserna mindre på grund av att frysningen av vattnet går fort och det då 

finns mindre fritt vatten kvar som kan dras mot frysfronten. Temperaturgradienten i Figur 5 

och tjälningshastigheten är större tills den når den delvis frusna zonen, där de därefter 

minskas. (Andersland et al., 1994) 
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Figur 5 Temperatur gradient (t. v.) och en finkornig jords beståndsdelar (t. h.) under tjälning. (Öhman, 2011) 

3.3.5 Tjälfarlighet 

En jordarts tjälfarlighetsklass bedöms utifrån jordartens benägenhet till tjällyftning och 

problematik under tjällossning. Hur tjälfarlig en jord är beror i huvudsak på materialets 

vatteninnehåll, kapillaritet och permeabilitet. Exempelvis är grovkorniga jordar mindre 

tjälfarliga än finkorniga jordar. Detta beror på att kapillariteten är mindre samtidigt som 

permeabiliteten är hög hos grovkorniga jordar. På grund av hög vattengenomsläpplighet och 

låg uppsugningsförmåga är vatteninnehållet mindre, därmed finns mindre vatten som fryser 

under tjälningsprocessen. I en finkornig jord är genomsläppligheten mindre, kornen är mindre 

och tätare packade vilket ger mindre porer. En finkornig jord har därmed också högre 

uppsugningsförmåga och har normalt högre tjälfarlighet än grovkorniga jordar. De mest 

tjälfarliga jordarna är någonstans emellan dessa två extremer. Exempel på tjälfarliga material 

är silt och moräner med högt siltinnehåll. (Trafikverket, 2011a)  

 

I Sverige finns två olika klassificeringssystem för en jords tjälfarlighet, där den första 

klassificeringen utgår från tre olika klasser där jordens förmåga till tjällyftning och 

uppmjukning under tjällossning. Dessa tre tjälfarlighetsklasser är (Axelsson, u.å.):  

 

1. Icke tjälfarlig jord – jordarter som genererar liten till obetydlig tjällyftning och 

uppmjukning under tjälningsprocessen. 
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2. Måttligt tjälfarlig jord – jordarter som genererar måttlig tjällyftning och 

uppmjukning under tjälningsprocessen. 

3. Starkt tjälfarlig jord – jordarter som genererar stor tjällyftning och uppmjukning av 

betydande karaktär under tjälningsprocessen.  

 

I Tabell 4 visas exempel på jordarter kopplade till de ovan angivna tjälfarlighetsklasserna.  

 
Tabell 4 Tjälfarlighetsklasser. (Axelsson, u.å.) 

Tjälfarlighetsklass Jordarter 

1 Jordarter med låg finkornshalt, <15%, samt 

organiska jordarter. 

Exempel: Grus, sand, grusig morän, sandig 

morän 

2 Jordarter med blandad kornstorlek med en 

finjordshalt mellan 10-40%. 

Exempel: Lera, lerig morän, lermorän 

3 Jordarter med hög silthalt, finkornshalt >40% 

Exempel: Silt, siltig morän, siltmorän 

 

Den andra klassificeringen kommer från Trafikverket och består av fyra olika 

tjälfarlighetsklasser, där jordarterna delas in med avseende på hur mycket tjällyftning 

jordarterna kan orsaka. Dessa fyra klasser är (Trafikverket, 2011b): 

 

1. Icke tjällyftande jordarter – ingen till obetydlig tjällyftning under 

tjälningsprocessen. 

2. Något tjällyftande jordarter – liten tjällyftning under tjälningsprocessen. 

3. Måttligt tjällyftande jordarter – måttlig tjällyftning under tjälningsprocessen. 

4. Mycket tjällyftande jordarter – kraftig tjällyftning under tjälningsprocessen. 

 

I Tabell 5 återfinns exempel på jordarter tillhörande respektive tjälfarlighetsklass.  
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Tabell 5 Exempel på jordarter som tillhör de olika tjälfarlighetsklasserna med avseende på tjällyftning. 

(Trafikverket, 2011b) 

Tjälfarlighetsklass Jordarter 

1 Grus, sand, grusmorän, sandmorän  

2 Siltig sand,siltig grus, siltig sandmorän, siltig 

grusmorän 

3 Lera, lermorän, siltig morän 

4 Silt, lerig silt, siltmorän 

 

Finkorniga jordar har förmågan att suga upp vatten kapillärt, och har hög kapillär stighöjd 

vilket innebär att de lätt kan föra vatten mot frysfronten från ganska stora djup. På grund av 

detta klassificeras finkorniga jordar som de mest tjälfarliga. (Larsson, 2008) 

 

3.3.6 Temperatur och klimat 

Anledningen att marken tjälas är att temperaturen är 0°C eller lägre. I Sverige tenderar 

temperaturen att alltid hamna under noll grader någon gång under vintern likväl i söder som i 

norr. Däremot är temperaturskillnaderna under vintern stor mellan de nordliga och de sydliga 

delarna. Mellan år 1961 och 1990 var medeltemperaturen i januari 0°C i södra Skånes kust. 

Under samma period var medeltemperaturen i dalgångarna i Lapplands inland -16 till -17°C. 

(SMHI, 2009)  

 

Med tiden har klimatet förändrats i och med globala uppvärmningen och jordens 

medeltemperatur har ökat med 1 °C sedan förindustriell tid (Naturskyddsföreningen, 2019). 

Den globala uppvärmningen medför ökade medeltemperaturer, ökad nederbörd och extrema 

vädersituationer. I Sverige är framförallt ökad nederbörd i form av regn och snö att vänta, och 

ökad risk för översvämningar, (Europa kommissionen, 2019) och den hittills största uppmätta 

förändringen i Sverige är varmare vintrar. (SMHI, 2014) För att begränsa problem som 

klimatförändringarna medför har ett mål om att inte gå över två graders höjning på jorden. 

Om temperaturen höjs mer än två grader riskerar ekosystem att dö ut, ögrupper att hamna 

under vattnet på grund av förhöjda havsnivåer, smältning av polarisar och extrema 

vädersituationer. (WWF, 2019)  
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3.4 Temperaturförändring längs med ett rör  
En fältstudie rörande hur temperaturen förändrades inuti ett rör på grund av att jorden runtom 

röret värmde luften genomfördes under 2012 i Beaver Creek, Kanada. I området går Alaska 

Highway som är anlagd på permafrost. Bakgrunden till studien var att se hur ett förändrat 

klimat med högre temperaturer skulle komma att påverka och bryta ned permafrosten, vilket i 

sin tur kan ha negativ inverkan på stabiliteten hos den befintliga vägbanken. Som en del av att 

studera vad som kan påverka och medföra förändringar i permafrosten, utfördes 

temperaturmätningar längs rör som placerats på ett antal platser tvärs vägbanken. (Coulombe, 

2012) 

3.4.1 Undersökningsplats 

Fältstudien utfördes på de norra delarna av Alaska Highway mellan juli 2008 och maj 2009. 

Klimatet i regionen karakteriseras av långa, kalla vintrar med mycket snö, medelsnödjupet 

ligger på ungefär 123,1 centimeter, och somrar som är korta och varma. 

Årsmedeltemperaturen för närmsta väderstation, vilken ligger vid flygplatsen Beaver Creek 

Airport, har uppmätts till -5,5°C (under tidsperioden 1971-2000). (Coulombe, 2012) 

3.4.2 Metod 

Fyra rör installerades i olika sektioner av vägbanken. Rören var totalt 50 meter långa och var 

placerade tvärs vägbanken. Inloppet var beläget lägre än utloppet för att den kalla, tyngre 

utomhusluften skulle sugas in i röret genom att den varmare, lättare luften lämnade den övre 

delen av röret. Trots att inloppet var relativt lågt, var det ändå högre än det förväntade 

maximala snödjupet då syftet var att endast kylig vinterluft skulle åka in i systemet. Den 

uppvärmda, lättare luften som passerat genom röret skulle senare kunna stiga och lämna 

systemet vid det högre belägna utloppet. Figur 6 visar rörets utseende samt placering i 

vägbanken. (Coulombe, 2012) 

 

För att mäta temperaturen inuti röret placerades en kabel med ett antal sensorer som 

registrerar temperaturen inne i röret. Temperaturen i jorden i vägbanken samt 

utomhustemperaturen registrerades kontinuerligt. Totalt 24 sensorer var utplacerade på 

strategiskt utvalda platser i de fyra rören; sensorer fanns vid inlopp, i mitten samt vid utlopp i 

samtliga rör. Temperatursensorer fanns både i rörets vägg samt i dess mitt för att även kunna 

avgöra skillnader däremellan. Sensorerna var gjorda för att mäta temperaturer så låga som -

40°C. Figur 7 visar sensorerna, som är markerade om röda kryss i figuren, placerats ut längs 

röret. (Coulombe, 2012) 
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Figur 6 Rörets utseende. Den blåa pilen 

representerar den kalla luften som strömmar in i 

röret och det röda röret representerar den 

uppvärmda luften vid trummans utlopp (Coulombe, 

2012) 

 
Figur 7 Placering av sensorer längs röret, sensorerna är 

markerade med röda kryss. (Coulombe, 2012) 

Eftersom det väsentliga var att se hur temperaturen förändrades under de kallaste månaderna 

när utomhustemperaturen var låg, stängdes inloppet till röret under månader med höga 

utomhustemperaturer. Tiden då inloppet var stängt varierade något från år till år men generellt 

var detta från mitten av april till början av oktober. På grund av detta utfördes 

mätningarna/avläsningarna av temperaturen inuti rören under de månaderna då inloppet var 

öppet. Från de avlästa temperaturerna beräknades en medeltemperatur varje månad. Den 

beräknade medeltemperaturen användes sedan för att räkna ut en termisk gradient. 

(Coulombe, 2012) 

3.4.3 Resultat och slutsatser 

Resultatet av mätningarna visar att temperaturen förändrades längs röret och att luften inne i 

röret värms upp och således blev varmare än utomhusluften. Temperaturerna som uppmättes i 

rörets vägg var betydligt högre än de som uppmättes i rörets centrum. Största skillnaden 

uppmättes i december 2008 då väggtemperaturen var hela 3°C varmare. De termiska 

gradienterna varierade från sektion till sektion, men var vanligtvis högre i mittsektionerna av 

rören och de största förändringarna uppmättes under december och januari. De högsta värdena 

på den termiska gradienten var mellan 12 och 16°C/m. (Coulombe, 2012) 

 

Slutsatsen var att värmen från bankmaterialet värmde luften inuti röret vilket gjorde att 

temperaturen hos luften vid trummans utlopp ökade med ungefär 6 – 10 °C från luften vid 
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trummans inlopp, som var av samma temperatur som utomhustemperaturen. (Coulombe, 

2012) 

 

3.5 TEMP/W  
TEMP/W är ett program som använder sig av finitelementmetoden. Programmet behandlar 

problem i en och två dimensioner och är utformat för att kunna utföra simuleringar av 

frysförlopp och tillhörande värmetransporter genom jord, och för att analysera påverkan som 

klimatförändringar eller underjordskonstruktioner som ledningar och trummor har på 

tjälutvecklingen. Simuleringarna kan utföras på både vattenmättad och torr jord likväl som på 

helt frusen jord och jord som tinat. Förutom att analysera hur långt ner tjälfronten kommer att 

nå kan TEMP/W användas för att utvärdera effekten då utskiftning gjorts och en isolering av 

ett tjälpassivt material placerats exempelvis under en väg eller runt en ledning. Det är dock 

inte möjligt att analysera hur en eventuell tjällyftning kommer att se ut. (GEO-SLOPE, 2014) 

 

3.5.1 Modellering 

I TEMP/W kan en jordprofil modelleras under förenklade omständigheter. Modelleringen 

utförs som en förenkling ifrån verkligheten då jordlagren ritas som ytor med raka linjer. 

Ytorna ritas upp med punkter som markerar lagrens under- och överkant och linjer som binder 

samman punkterna. Förutom att förenkla jordlagrens geometri försummas ofta, om möjligt,  

tunna jordlager i modelleringen för att ytterligare förenkla modellen. De på detta vis 

genererade zonerna kan sedan tilldelas termiska egenskaper och materialmodell. 

 

Utöver att modellera jordprofilens geometri kan även fundament, ledningar, trummor och så 

vidare modelleras i programmet.  

3.5.2 Materialmodeller 

En jords egenskaper att lagra och överföra värme karakteriseras i TEMP/W genom en 

materialmodell. I programmet finns i huvudsak fem olika materialmodeller: 

1. None 

2. Full thermal  

3. Simplified thermal 

4. Coupled convective thermal 

5. Interface model 
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None används om det finns någon yta i modellen som ska undantas från analysen.  

 

Full thermal tar hänsyn till att det fortfarande kan finnas ofruset vatten i jorden under 

frysningsprocessen. Modellen tar hänsyn till fasomvandlingen som sker när den latenta 

värmen avges och vatten fryser till is och tvärtom. I Full thermal-modellen behålls 

värmekapaciteten konstant medan värmeledningstalet varieras som en funktion av 

temperaturen. (GEO-SLOPE, 2014) 

 

Till skillnad från Full thermal används materialmodellen Simplified thermal under antagandet 

att allt vatten övergår till is vid en viss temperatur. (GEO-SLOPE, 2014) 

 

Den fjärde materialmodellen, Coupled convective thermal används tillsammans med ett annat 

program från GeoStudio, SEEP/W, som används för att analysera problem kopplade till 

grundvatten och flödande vatten. (GEO-SLOPE, 2014) 

 

Den femte och sista modellen används för att tilldela linjer materialegenskaper, exempelvis 

om ett tunt isoleringslager ska simuleras i jorden. (GEO-SLOPE, 2014) 

3.5.3 Randvillkor 

Temperaturen tas i beaktning med hjälp av randvillkor. Randvillkoren kan anges som en 

konstant temperatur, exempelvis som en konstant yttemperatur längs modellens markyta, eller 

som en funktion av temperaturvariationen över tiden. (GEO-SLOPE, 2014) 

3.5.4 Analyser 

I TEMP/W kan analyser utföras på två olika sätt, antingen genom Steady state eller Transient.  

Steady state innebär att analysen utförs under konstanta förhållanden. Temperatur och 

värmeflöde antas därmed vara konstanta.  

 

Transient är en tidsberoende analys som antar en ständig förändring över tid. För att 

Transient-analysen ska fungera måste analysen innehålla information om modellens 

ursprungliga förhållanden, vilka kan hämtas från en Steady state-analys. Därför genomförs 

analyser i TEMP/W med båda analyserna kopplade till varandra. (GEO-SLOPE, 2014) 
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4 SIMULERINGAR I TEMP/W 
I det här kapitlet redovisas tillvägagångssättet för de simuleringar som utförts för att kunna 

analysera trummans påverkan på tjäldjupet.  

 

4.1 Järnvägsbankens uppbyggnad 

4.1.1 Geometri 

Ett tvärsnitt av järnvägsbanken visas i Figur 8. Bredden på bankens topp är bestämd till 11,9 

meter och banken är sammanlagt 2,24 meter hög. Sidorna på banken sluttar med en lutning av 

1:2., vilket ger en bottenlängd på 20,86 meter totalt.  

 

Samtliga mått är angivna av examinatorn. (Knutsson, 2018) 

 

 
Figur 8 Modell av järnvägsbankens tvärsnitt. 

Banöverbyggnad 

Överst på järnvägsbanken finns rälsen som vilar på en betongplatta. Rälsen är modellerad att 

vara inbyggd i betongplattan. Betongplattan är 24 centimeter tjock. Under betongplattan finns 

ett 30 centimeter tjockt förstärkningslager av betong. Betongplattan och förstärkningslagret är 

modellerade som de två översta gråa lagren i Figur 8.  

 

Mellan förstärkningslagret och banunderbyggnaden finns ett bankmaterial, som är det gröna 

lagret i Figur 8. Bankmaterialet är ett tjälpassivt krossmaterial som agerar som 

frostisoleringslager. Frostisoleringslagret är 1,7 meter tjockt. 
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Banunderbyggnad 

Banunderbyggnaden består av jorden som finns naturligt i marken, terrassen. 

Terrassmaterialet antas vara en finkornig morän med grundvattennivån en meter under 

markytan. En finkornig morän klassas som ett tjälfarligt material och därmed är det viktigt att 

tjäldjupet inte tränger ned i detta material då risken för tjällyftning då ökar. Det ljuslila lagret i 

Figur 8 representerar den finkorniga moränen ovan grundvattennivån medan det mörklila 

lagret är under grundvattennivån. 

 

4.1.2 Materialegenskaper & materialmodeller 

Materialen som ingår i järnvägsbanken har varierande egenskaper. 

Betongplatta & förstärkningslager 

Betongplattan och förstärkningslagret av betong har antagits ha samma termiska egenskaper. 

Dessa redovisas i Tabell 6, enligt Knutsson, 2018 (personlig kommunikation). 

 
Tabell 6 Betongplattan och förstärkningslagrets termiska egenskaper. 

Värmeledningstal [W/m, °C] Värmekapacitet (fruset och ofruset 

tillstånd), [MJ/m3, °C] 

2,4 2,5 

 

Bankmaterial 

De termiska egenskaperna för bankmaterialet, som finns under betonglagren, har beräknats 

utifrån parametrar som kan betraktas som normala för det aktuella materialet. De är 

materialets vattenkvot och skrymdensitet som visas i Tabell 7.   

 
Tabell 7 Givna parametrar för bankmaterialet; torrdensitet och vattenkvot. 

Torrdensitet, [t/m3] Vattenkvot, w [%] 

1,92 5 

 

I Bilaga 1 redovisas de givna parametrarna samt beräkningarna som lett fram till de termiska 

egenskaperna som presenteras i Tabell 8. 
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Tabell 8 Termiska egenskaper för bankmaterialet. 

Bankmaterial 

Värmeledningstal [W/m, 

°C] 

Värmekapacitet [MJ/m3, 

°C] 

Latent värme, [MJ/m3] 

Fruset Ofruset Fruset Ofruset 

1,43 1,46 1,74 1,94 32,0 

 

Terrassmaterial 

På samma sätt som för bankmaterialet har de termiska egenskaperna hos terrassmaterialet, 

både över och under grundvattennivån beräknats utifrån dess vattenkvot och skrymdensitet. I 

Tabell 9 visas valda materialparametrar. 

 
Tabell 9 Terrassmaterialets skrym- och korndensitet samt vattenkvot, både ovan och under grundvattenytan. 

Parameter & enhet Över grundvattennivån Under 

grundvattennivån 

Skrymdensitet [kg/ m3] 2100 2200 

Korndensitet [kg/ m3] 2700 

Vattenkvot [%] 11 15 

 

 Tabell 10 och Tabell 11 visas de termiska egenskaperna, beräkningarna kan ses i Bilaga 1. 

 
Tabell 10 Termiska egenskaper för terrassmaterialet över grundvattennivån. 

Över grundvattennivån 

Värmeledningstal [W/m, 

°C] 

Värmekapacitet [MJ/m3, 

°C] 

Latent värme, [MJ/m3] 

Fruset Ofruset Fruset Ofruset 

2,12 1,94 1,95 2,39 69,2 
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Tabell 11 Termiska egenskaper för terrassmaterialet under grundvattennivån. 

Under grundvattennivån 

Värmeledningstal [W/m, 

°C] 

Värmekapacitet [MJ/m3, 

°C] 

Latent värme, [MJ/m3] 

Fruset Ofruset Fruset Ofruset 

2,72 2,25 2,13 2,73 95,4 

 

4.2 Varierad temperatur inne i trumman 
Utifrån den studie som utfördes i Beaver Creek kan noteras att temperaturen varierar längs en 

trumma belägen i jord. Analyser har därför utförts här med avseende att studera effekten av 

varierad innertemperaturen i trumman. För enkelhetens skull har fyra olika 

temperatursituationer inuti trumman valts för analysen; då innertemperaturen är 10%, 25%, 

50% respektive 75% av utomhustemperaturen. 

 

Påverkan som trummans innertemperatur har på tjälfrontens läge har analyserats utifrån 

tvärsnitt av trumman, som visas i Figur 9. De olika lagren är desamma som beskrivits i 

avsnittet ovan. Runt trummans tvärsnitt har ett randvillkor applicerats som beror av 

temperaturen. Ett antal tvärsnitt med randvillkor för olika temperatursituationer har sedan 

satts ihop och representerar en hel trumma. En trumma uppbyggd av olika tvärsnitt visas i 

Figur 10. 
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Figur 9 Tvärsnitt av trumman i järnvägsbanken.  

 
Figur 10 Schematisk bild över en trumma uppbyggd av tvärsnitt som representerar olika temperatursituationer 
inne i trumman.  

Den längsgående värmeflödena till följd av olika temperatur i olika delar är försummade.  
 

4.2.1 Randvillkor 

Hänsyn till temperaturen tas genom att olika randvillkor används. Randvillkoren finns överst 

på järnvägsbanken och markytan, i ”botten” av modellen samt runt hela trumman.  
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Randvillkoret på övre randen, som representerar markytan och järnvägsbankens topp, beror 

av temperaturen i luften. Temperaturvariationen beroende på årstiderna tas i beaktning genom 

att lufttemperaturen beskrivs som en funktion av tiden i randvillkoret.  

 

Temperaturkurvan som kan ses i Figur 11 visar två normalkalla vintrar samt två normalvarma 

somrar. Temperaturkurvan är given av examinatorn. Utifrån temperaturkurvan och rådande 

köldmängd för den tredje vintern har temperaturerna beräknats hos den tredje vintern. Den 

tredje och sista vintern är kallast och blir därför den dimensionerande vintern när resultatet 

analyseras, och är även den vinter som köldmängden varierats. De två första normalvintrarna 

tillsammans med två normala somrar används för att ge korrekt termisk situation, rätt 

temperatur i jorden, när den tredje och dimensionerande vintern inträffar. (Knutsson, 2018) 

Beräkningarna är utförda enligt ekvationer hämtade från Andersland (1994), beräkningarna 

finns i Bilaga 3.  

 

 

 
Figur 11 Temperaturvariation under två normala vintrar. Grafen är given av examinatorn och skall 
representera två normala vintrar i södra Sverige.  

 

Bottentemperatur 

Temperaturen i botten av modellen antas vara konstant +6 °C. Denna temperatur har antagits 

som bottentemperatur även när temperaturen på markytan förändras över årstiderna på grund 

av att ca 5-6 meter ner i marken är temperaturen konstant och ungefär densamma som 

årsmedeltemperaturen för platsen, vilket i detta fall antas vara +6 °C. (Andersland, 1994) 
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4.3 Mängder 
Om tjälen tränger ned i det tjälfarliga materialet ökar risken för tjällyftning. Ett sätt att 

förhindra detta är att ersätta det tjälfarliga materialet med ett material som verkar som 

isoleringsmaterial, ett tjälpassivt material. Materialmängden som bör skiftas ut under 

trumman för att ersättas med ett tjälpassivt material har beräknats på följande sätt; differensen 

mellan det maximala tjäldjupet och trummans underkant har beräknats, differensen benämns 

som X i Figur 12 och tjälfonten är den blåa, streckade linjen. Tjäldjupet fås genom att 

markera den lägsta punkten på linjen i TEMP/W och sedan läsa av värdet som anges i x-led.  

 

 
Figur 12 Avstånd mellan tjäldjup och trummans underkant. 

Det material som måste schaktas bort och ersättas som en åtgärd för att isolera trumman och 

förhindra tjälproblem finns uppritad i rött i Figur 13 och bildar en triangel under trumman. 

Anledningen till att en triangel ritats upp är för att göra en förenklad beräkning av mängden 

tjälfarligt material under trumman som ska tas bort. Tjälgränsen är en icke-linjär kurva och 

triangeln är en förenkling som ger en bild av hur mycket material som bör ersättas. Arean av 

den rödmarkerade triangeln multiplicerat med trummans längd ger mängden material som 

behöver schaktas bort då tjälen tränger ned i det tjälfarliga materialet. I det här stadiet har inte 

en utspetsning räknats med eftersom trumman är direkt placerad på terrassnivån och 

materialet som finns ovan trumman är ett bankmaterial av tjälpassiv karaktär.   
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Figur 13 Utspetsning för isoleringslager. 

 
Triangelns bredd är mätt till där tjälgränsen korsar gränsen mellan bank- och terrassmaterial. 

Höjden, X, är lika med tjäldjupet mätt från terrassnivån. Sedan har arean av triangeln 

multiplicerats med längden av trumman, som antagits vara 20,86 meter och lika lång som 

järnvägsbankens botten.  

 

4.4 Varierade faktorer 
Samtliga analyser har utförts för två olika köldmängder, -500 och -1300 graddagar. Enligt 

Knutsson, 2018 (personlig kommunikation) är -500°Cd en relativt normal vinter för södra 

Sverige och -1300°Cd är ett kallt extremfall.  

 

Förutom olika köldmängder har två olika trumdiametrar använts i analyserna; 0.3 och 1.5 

meter. Den minsta diametern, 0.3 meter, är relativt liten i jämförelse med vanliga bantrummor 

som enligt två tillverkare ofta är 1 till 2 meter för trummor som ska agera som passage för 

gångtrafik eller större vattendrag, men dimensionen kan ändå anses representativ för rör som 

används genom järnvägsbankar för dränering. (Dahlgrens Cementgjuteri, 2019; Alfarör, 

2019) Utifrån de givna köldmängderna har temperaturvariationen över årstiderna beräknats. 

Beräkningarna visas i Bilaga 2. Trummans placering har varit med dess underkant i nivå med 

terrassmaterialets överkant.  
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5 RESULTAT 
Detta kapitel presenterar de resultat som uppnåtts genom simuleringar i programvaran 

TEMP/W. 

 

5.1 Resultatredovisning 

5.1.1 Tjäldjup 

När trumman är placerad på terrassnivån kommer tjälgränsen att tränga ned i det tjälfarliga 

materialet oavsett trummans diameter och vinterns köldmängd.  

 
I Figur 14 till Figur 21 presenteras tjäldjupet för köldmängderna -500°Cd och -1300°Cd, för 

trummor med en diameter om 30 och 150 centimeter. Innertemperaturen i trummorna är 

varierad i figurerna. Anledningen att välja att bara visa resultat från dessa simuleringar är att 

störst skillnad i tjälfrontens läge kan ses dem emellan. 

 

Figurerna visar hur tjälfronten, som representeras av den blåa streckade linjen, breder ut sig 

och hur långt ner den når under trumman, vilket är det vita cirkulära hålrummet i figurerna. På 

y-axeln finns djupet, där nollnivån är räknad från överkant av betongplattan. På x-axeln visas 

antal meter med utgångspunkt i trummans mitt.  

Köldmängd -500°Cd 

I Figur 14 visas tjälfrontens läge under en trumma med diametern 30 centimeter när 

köldmängden är -500°Cd. Temperaturen inne i trumman är 10% av köldmängden. Tjälfronten 

når 0,06 meter under trumman. 
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Figur 14 10 % av utomhustemperaturen inne i trumman, trumdiameter 30 centimeter. 

I Figur 15 visas tjälfrontens läge under en trumma med diametern 30 centimeter när 

köldmängden är -500°Cd. Temperaturen inne i trumman är 75% av köldmängden. Tjälfronten 

når 0,81 meter under trumman. 

 

 
 

Figur 15 75 % av utomhustemperaturen inne i trumman, trumdiameter 30 

centimeter. 

 

I Figur 16 visas tjälfrontens läge under en trumma med diametern 150 centimeter när 

köldmängden är -500°Cd. Temperaturen inne i trumman är 10% av köldmängden. Tjälfronten 

når 0,26 meter under trumman. 
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Figur 16 10 % av utomhustemperaturen inne i trumman, trumdiameter 150 

centimeter. 

I Figur 17 visas tjälfrontens läge under en trumma med diametern 150 centimeter när 

köldmängden är -500°Cd. Temperaturen inne i trumman är 75% av köldmängden. Tjälfronten 

når 1,0 meter under trumman och tjälfronten tangerar därmed grundvattennivån.  

 

 
Figur 17 75 % av utomhustemperaturen inne i trumman, trumdiameter 150 

centimeter. 

 

Köldmängd -1300°Cd 

I Figur 18 visas tjälfrontens läge under en trumma med diametern 30 centimeter när 

köldmängden är -1300°Cd. Temperaturen inne i trumman är 10% av köldmängden. 

Tjälfronten når 0,45 meter under trumman. 
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Figur 18 10 % av utomhustemperaturen inne i trumman, trumdiameter 30 

centimeter. 

 

 

I Figur 19 visas tjälfrontens läge under en trumma med diametern 30 centimeter när 

köldmängden är -1300°Cd. Temperaturen inne i trumman är 75% av köldmängden. 

Tjälfronten når 1,2 meter under trumman. I det här fallet når tjälfronten under 

grundvattennivån.  

 

 

 
Figur 19 75 % av utomhustemperaturen inne i trumman, trumdiameter 30 

centimeter. 
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I Figur 20 visas tjälfrontens läge under en trumma med diametern 150 centimeter när 

köldmängden är -1300°Cd. Temperaturen inne i trumman är 10% av köldmängden. 

Tjälfronten når 0,61 meter under trumman. 

 

 

 
Figur 20 10 % av utomhustemperaturen inne i trumman, trumdiameter 150 

centimeter. 

 

 

I Figur 21 visas tjälfrontens läge under en trumma med diametern 150 centimeter när 

köldmängden är -1300°Cd. Temperaturen inne i trumman är 75% av köldmängden. 

Tjälfronten når 1,51 meter under trumman. I det här fallet når tjälfronten under 

grundvattennivån. 
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Figur 21 75 % av utomhustemperaturen inne i trumman, trumdiameter 150 

centimeter. 

 

Figur 22 och Figur 23 visar hur tjäldjupet varierar beroende på trummans diameter och 

innertemperatur för de olika köldmängderna. På y-axeln visas tjäldjupet räknat från 

terrassnivån som nollnivå. Trummans diameter visas på x-axeln, angivna i meter. Figur 22 

visar tjäldjupsvariationen då innertemperaturen i trumman är 10% av köldmängden. 

 

 
Figur 22 Tjäldjup beroende på diameter då innertemperaturen i trumman är 10% av köldmängden. Den blåa 

linjen visar tjäldjupet för köldmägden -500 °d medan den röda linjen representerar -1300 °d. 
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Figur 23 visar tjäldjupsvariationen då innertemperaturen i trumman är 75% av rådande 

köldmängd. 

 

 
Figur 23 Tjäldjup beroende på diameter då innertemperaturen i trumman är 75% av köldmängden. Den blåa 
linjen visar tjäldjupet för köldmägden -500 °d medan den röda linjen representerar -1300 °d.  

 

5.2 Mängder 
I Tabell 12 visas mängderna som måste schaktas bort och ersättas med ett isoleringsmaterial 

under respektive trumstorlek då köldmängden är -500 graddagar. Mängden gäller för hela 

trummans längd. Ökningen i materialmängd beroende på trummans innertemperatur blir 

markant om innertemperaturen är 75 % av köldmängden mot för 10 %. 

 
Tabell 12 Mängd material i den långsträckta kilen under trumman. Köldmängden är -500 graddagar. 

 
Diameter 

Mängd material [m3] 
Innertemperatur 

10% 25% 50% 75% 
0,3 1 3,7 13,7 35,5 
0,5 2,3 7,1 22,2 38,5 
1 3,9 17,3 35 50,1 

1,5 10,1 20,2 39,8 58,4 
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I Tabell 13 visas mängderna då köldmängden utomhus är -1300°d. Här visas mängderna för 

diametrarna 30 och 150 centimeter då innertemperaturerna är 10% respektive 75% av 

köldmängden utomhus.  

 
Tabell 13 Mängd material i den långsträckta kilen under trumman. Köldmängden ute är -1300°d. 

 
Diameter 

Mängd material [m3] 
Innertemperatur 

10% 75% 
0,3 4,2 33,8 
1,5 8,3 51,7 
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6 ANALYS OCH DISKUSSION 
I detta kapitel redovisas analyser av resultaten från utförda simuleringar. 

6.1 Studiens resultat 
Trumman har stor påverkan på tjälfrontens läge. Tjälfronten kommer att nå längre ner i 

terrassmaterialet ju större trumdiametern är och ju lägre trummans innertemperatur är. Utifrån 

detta kan slutsatsen dras att trumman inte kan placeras direkt på terrassmaterialet utan att 

tjälen rör sig ner i det tjälfarliga materialet. Till följd av att tjälfronten når långt ner i 

terrassmaterialet kan konsekvenserna bli stora med tjällyft som följd. 

 

Förutom ett större tjäldjup ökar även tjälfrontens utbredning runtom trumman ju större 

trummans diameter är samt med minskande innertemperatur i trumman. Om trummans 

innertemperatur varieras längs med trummans längd kommer tjälfronten inte att bete sig 

likadant längs hela trumman. På de ställen i trumman där temperaturen är lägre blir 

utbredningen av tjälfronten större och ett större tjäldjup nås. Mängden material som behöver 

schaktas bort ökar med minskad innertemperatur. För en trumma med en 30 centimeters 

diameter ökar mängden från en kubikmeter ända upp till 35,5 kubikmeter från då 

innertemperaturen är 10% till 75% av köldmängden -500°d. Samma trend ses för 

köldmängden -1300°d.  

 

Det finns några möjliga utfall för tjälfrontens utbredning om innertemperaturen är varierad. 

Om det antas att temperaturen är lägst vid trummans inlopp och att luften succesivt värms upp 

av omslutande jord kommer störst mängd material som behöver schaktas bort att vara vid 

trummans början. Om det också antas att luften strömmar in i endast en riktning bör luften 

värmas upp längs med trumman och uppvärmd luft lämna vid trummans utlopp, likt det som 

visades i studien i Beaver Creek. Mängden material skulle vara som störst vid inloppet och 

minska succesivt mot utloppet, där mängden utskiftat material kommer att vara som minst. 

Figur 24 visar en schematisk skiss över hur en sådan situation skulle kunna se ut. Vid 

trummans inlopp antas köldmängden vara 75% av -500 °d. Succesivt värms luften upp för att 

vid trummans utlopp vara 10% av köldmängden.  
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Figur 24 Den blåa grafen visar materialmängden under en trumma. Luft med temperatur motsvarande 75% av 
köldmängden -500°d strömmar in i trumman. Luften värms succesivt upp längs med trumman och ut ur trumman 
antas uppvärmd luft strömma (här 10% av köldmängden).  

 

Skillnaden mot för Beaver Creek-studien är att röret i denna studie är helt horisontellt medan 

det i Beaver Creek var lutande för att få den uppvärmda luften att stiga uppåt. Dessutom är det 

här röret helt öppet och påverkan från utomhusluften vid utloppet gör det mer sannolikt att 

luften i röret vid utloppet är i princip densamma som vid dess inlopp. Att luften bara 

strömmar i en riktning genom trumman är inte heller helt sannolikt då yttre faktorer som vind 

kan påverka detta.  

 

Temperaturen hos luften vid trummans in- och utlopp skulle därför kunna antas vara 

densamma som utomhusluftens, då in- och utlopp i princip är utomhus. Om luften strömmar 

in i trumman via både in- och utlopp kommer den succesivt att värmas upp av jorden runt 

trumman och därmed bli som varmast i mitten av trumman. Det innebär att mängden jord som 

ska schaktas bort är störst vid in- och utlopp. Figur 25 visar hur denna situation skulle kunna 

se ut. Köldmängden är även här -500 graddagar, och antas vara 75% vid in- och utlopp för att 

värmas längs med trumman och vid trummans mitt nå 10% av köldmängden.  
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Figur 25 Den blåa grafen visar hur mängden material fördelas om luften vid in- och utlopp är av samma 
temperatur som utomhusluften samt värms upp längs med trumman. 

 

Samtliga analyser har utförts med den totala tjockleken hos överbyggnaden med alla lager 

inkluderade. Vid trummans in- och utlopp är materialtjockleken ovan trumman i verkligheten 

betydligt mindre på grund av bankens lutning och endast bestå av bankmaterialet, se Figur 26. 

En möjlig effekt av detta kan bli att det blir kallare på dessa ställen då mindre material täcker 

trumman och därmed finns det mindre jord som kan värma upp luften inne i trumman.  
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Figur 26 Järnvägsbanken med trumman som representeras av det vita hålrummet mellan banöverbyggnaden och 
banunderbyggnaden. Vid in- och utlopp blir täckningen ovanför trumman betydligt mindre än längre in.  

 
Hur ojämn tjällyftningen blir beror, som nämnt, på lutningen som tjälfronten har. Ju skarpare 

lutning desto ojämnare tjällyft. Tjälfrontens lutning beroende på trummans diameter har i 

Figur 27 och Figur 28 schematiskt skissats upp. Tjälfrontens lutning är ritad från tjäldjupets 

lägsta punkt till där terrassnivån korsas, lutningen är således förenklad ungefär som en 

trendlinje eftersom tjälfrontens lutning inte är konstant i alla punkter.  

 

 
Figur 27 Tjälfrontens lutning då trummans diameter är 30 centimeter. 
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Figur 28 Tjälfrontens lutning då trummans diameter är 150 centimeter. 

 
Gemensamt för båda trumstorlekar är att tjälfrontens lutning blir brantare ju kallare det är inne 

i trumman, då det är 75% av köldmängden (blåa och röda linjerna) är lutningarna som störst, 

när diametern är 30 centimeter är dock tjälfronten för -500°d brantare än för 1300°d. Eftersom 

tjäldjupet också når längre för dessa är risken för problematik med ojämna tjällyft stor. 

Noterbart är att när det är 10% av -500 °d inne i trumman är lutningen också ganska brant, i 

alla fall då trumman är 150 centimeter i diameter. En anledning till detta är förmodligen den 

större trumdiametern.  

 

För att förhindra den tjälproblematik som kan uppstå är det lämpligt att anlägga en 

isoleringsbädd under trumman med ett frostpassivt material eller att använda sig av metoden 

för utspetsning där det tjälfarliga materialet schaktas bort och ersätts. Eftersom det är osäkert 

hur temperaturen kommer att förändras inuti trumman är det fördelaktigt att i detta skede 

dimensionera isoleringslagret under trumman efter ett scenario där innertemperaturen är 

densamma som utomhus längs hela trumman för att säkerställa att isoleringslagret uppfyller 

sitt syfte. Men ett troligt scenario är att det kommer vara lägst temperaturer vid in- och utlopp 

eftersom dessa kommer vara öppna och temperaturen som är utomhus kommer troligen att 
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råda även vid in- och utlopp. Därför kan tjälsäkring utföras endast en bit in från trummans 

ändor om det bedöms troligt att luften kommer värmas upp längs med trumman.  

 

6.2 Studiens genomförande 
Fallen som analyserats är när trumman enbart är fylld med luft inte är ett helt sannolikt 

scenario som ett normalfall under varje årstid under ett år, vilket jag vet av erfarenhet efter att 

ha bott i Norrbotten hela mitt liv och bevittnat trummor som varit helt övertäckta av snö 

vintertid, för att sedan leda vatten under våren och kunna gå helt torra under sommaren. Som 

nämnt tidigare utformas många trummor för att leda befintliga vattendrag genom 

järnvägsbanken, därmed är det viktigt att analysera hur effekten på tjälfronten blir då 

trumman leder vatten.  

 

Blåst kan få luften i trumman att röra sig och medföra temperaturvariationer inne i trumman. 

Utöver detta kan nederbörd i form av regn och snö samlas inuti trumman och kring dess 

öppningar. Även löv och skräp kan samlas inne i trumman och bromsa vind- och vattenflöde. 

Därför finns flera andra fall som är viktiga att studera innan några fullständiga slutsatser kan 

dras om tjälens utveckling i järnvägsbanken. 

 

Eftersom tjälfronten kommer tränga ned i det tjälfarliga materialet när trumman är placerad i 

terrassnivå för samtliga trumstorlekar, temperaturer inne i trumman samt båda köldmängder 

drogs slutsatsen att tjälen kommer gå ännu längre ned om trumman placeras nedanför 

terrassnivå utan tjälskydd. Således testades aldrig att sänka ned trumman i terrassmaterialet. 

Trummor som ska leda vattendrag grävs ofta ner en bit i terrassmaterialet för att anpassas 

efter vattendraget och därmed är det en viktig aspekt att undersöka.  

 

Det första fallet som simuleringarna utfördes på innefattade en köldmängd på -1300 °d. 

Eftersom järnvägsbanken ska vara lokaliserad i södra Sverige är -1300 °d ett extremfall, som 

innebär mycket kalla vintermånader. Detta inträffar vanligtvis inte, men kan absolut inträffa. 

Om höghastighetståg ska bli verklighet i Sverige måste såklart extremfallen tas i beaktande 

vid designen. 

 

En vinter på -1300 °d är alltså en kall vinter med medeltemperatur på -13°C och ingenting 

som just nu anses som ett normalfall i södra Sverige. Eftersom klimatet förändras, 
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temperaturen på jorden höjs samtidigt som vädret blir allt mer extremt finns det olika möjliga 

situationer. Om medeltemperaturen blir högre, minskar sannolikheten för att en vinter av den 

magnituden ska inträffa i södra Sverige. Istället kanske de normala vintrarna enligt 

köldmängdskartorna måste räknas om och få nya normalfall.  

 

Det andra alternativet, att vädret blir mer extremt, kan istället medföra motsatsen – att det 

trots att medeltemperaturen stiger kan komma att komma vintrar som är lika kalla, eller till 

och med ännu kallare, emellanåt. Även risken för ökade nederbörd och möjliga 

översvämningar är något som måste tas i beaktning.  

 

Till följd av klimatförändringarna kan en dimensionering av en höghastighetsbana efter 

dagens förutsättningar bli något som inte alls fungerar utifrån de förutsättningar som råder om 

10 år. Antingen har dimensioneringen utförts efter en alldeles för kall vinter, vilket ju 

visserligen inte kommer innebära stora tjälproblem då järnvägsbanken kommer vara 

överdimensionerad i det avseendet. Däremot blir det ett mycket dyrare projekt att finansiera. 

Å andra sidan, om järnvägsbanken bara dimensioneras under antagandet att 

medeltemperaturen kommer att öka och det kommer bli varmare vintrar blir givetvis 

tjälproblematiken större om det kommer en kall vinter.  

 

De problem som klimatförändringarna och nya klimatsituationer kommer att medföra är 

oerhört komplexa frågor att svara på, eftersom ingen kan säga säkert hur vädret kommer att 

bli under vintern om ens ett år, eftersom det nu är allmänt känt att vi står inför nya 

förutsättningar med förändrat klimat. 

6.3 Förslag på vidare studier 
Eftersom detta arbete är i ett väldigt inledande skede i arbetsprocessen om att kunna 

möjliggöra etablering av höghastighetståg i Sverige, är studien väldigt avgränsad och mycket 

utrymme finns för att vidareutveckla denna.  

 

Utifrån de avgränsningar som angivits samt de resultat och slutsatser som erhållits av studien, 

presenteras följande förslag på vidare studier:  
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• I Sverige är det högst sannolikt att det kommer att snöa och ligga kvar snö på marken. 

Därmed kan snö täcka för trummans in- och/eller utlopp, vilket kan ge en isolerande 

effekt och på så sätt påverka tjälutvecklingen.  

• Analysera hur en trumma som leder vatten under järnvägen kommer påverka 

tjäldjupet. 

• Utifrån mängdberäkningar utföra utförliga kostnadsberäkningar för att se över om 

etablering av höghastighetsbanor i Sverige är ekonomiskt försvarbart. 

• Ytterligare utvärdera klimatförändringarnas påverkan.  
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7 SLUTSATSER 
Utifrån studiens resultat har följande slutsatser kunnat dras:  

 

• Tjälfrontens djup och utbredning är i stor utsträckning beroende av trummans 

diameter och trummans innertemperatur. Tjälfrontens utbredning under trumman ökar 

mängden material som behöver schaktas bort och ersättas med ett frostpassivt material 

för att förhindra att tjälfronten tränger ned i det tjälfarliga materialet, vilket i sin tur 

riskerar att tjällyft induceras som kan ha negativ påverkan både på trummans 

konstruktion och på järnvägen. 

 

• Tjälfrontens lutning, som har stor betydelse för hur ojämna tjällyften kan bli, blir 

skarpare med högre innertemperatur hos trumman men även för större trumdiameter. 

Utifrån detta kan slutsatsen att risken för stora och ojämna tjällyft även ökar med 

trummans diameterstorlek.  

 

• För att undvika att ojämna tjällyft kommer att uppstå rekommenderas att en trumbädd 

av ett tjälpassivt material anläggs under trumman. Ett mer ekonomiskt alternativ är att 

endast isolera mot tjällyft vid trummans ändar.   

 

• Innan en etablering av höghastighetsbanor är det av stor vikt att ämnet studeras vidare 

och att analyser på bland annat de förslag på vidare studier som nämnts tidigare utförs. 

Ju mer studier som utförs desto mer underlag finns det som stöd den dagen 

höghastighetsbanor ska byggas.  
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9 BILAGEFÖRTECKNING 

BILAGA 1 – TERMISKA BERÄKNINGAR 

BILAGA 2 – TEMPERATURBERÄKNINGAR 
 
 

 



 A 
  
 

BILAGA 1 – TERMISKA BERÄKNINGAR 

EKVATIONER 
Grundbegrepp  
Ekvationerna nedan är hämtade från Larsson, Rolf (2008) Jords egenskaper. Statens 

geotekniska institut. Hämtad från: 

http://www.swedgeo.se/globalassets/publikationer/info/pdf/sgi-i1.pdf 2018-02-02 

 

Torrdensitet:  

𝜌𝑑 =  𝜌
1−𝑤

       (1-1) 

 

Vattenkvot:  

𝑤 =  𝑚𝑤
𝑚𝑠

  [%]     (1-2) 

 

Vattenmättnadsgrad:  

𝑆𝑟 =  𝑉𝑤
𝑉𝑝

 [%]       (1-3) 

 

𝑆𝑟 = 𝑤𝜌𝜌𝑠/𝜌𝑤
𝜌𝑠(𝑤+1)−𝜌

 [%]      (1-4) 

 

Porositet:  

𝑛 = 𝑉𝑝

𝑉
  [%]       (1-5) 

 

𝑛 = 1 − 𝜌𝑑
𝜌𝑠

 [%]      (1-6) 

 

Termiska ekvationer  
Samtliga ekvationer och information är hämtade från Andersland, O., Landanyi, B. (1994) An 

Introduction toFrozen Ground Engineering. Chapman & Hall, Inc. ISBN: 0-412-98201-3 



 B 
  
 

Värmeledningstal/Konduktivitet 
Värmeledningstalet, ku, och beräknas enligt (1-7): 

 

𝑘𝑢,𝑓 = (𝑘𝑠𝑎𝑡 − 𝑘𝑑𝑟𝑦) ∙ 𝐾𝑒 + 𝑘𝑑𝑟𝑦     (1-7) 

 

Där ksat är värmeledningstalet för vattenmättat material och kdry är värmeledningstalet torrt 

material. 

 

𝐾𝑒  är Kerstens tal och definieras enligt (1-8) för grovkorniga jordar och enligt (1-9) för 

finkorniga jordar: 

 

𝐾𝑒 = 0,7 ∙ log 𝑆𝑟 + 1,0      (1-8) 

 

𝐾𝑒 = log 𝑆𝑟 + 1,0      (1-9) 

 

Sr är materialets vattenmättnadsgrad.  

 

För frusen jord definieras Kerstens tal som (1-10): 

 

𝐾𝑒 = 𝑆𝑟       (1-10) 

 

𝑘𝑠𝑎𝑡  är den termiska konduktiviteten för det vattenmättade materialet. För ofrusen jord 

beräknas 𝑘𝑠𝑎𝑡 enligt (1-11): 

 

𝑘𝑠𝑎𝑡 = 𝑘𝑠
1−𝑛 ∙ 𝑘𝑤

𝑛       (1-11) 

 

För frusen jord som innehåller en mängd ofruset vatten beräknas 𝑘𝑠𝑎𝑡 enligt (1-12): 

 

𝑘𝑠𝑎𝑡 = 𝑘𝑠
1−𝑛 ∙ 𝑘𝑖

𝑛−𝑤𝑢 ∙ 𝑘𝑤
𝑤𝑢      (1-12) 

 

Där w är materialets vattenkvot och wu är mängden ofruset vatten. ki är den termiska 

konduktiviteten för is och kw är den termiska konduktiviteten för vatten. Faktorn ks beräknas 

enligt (1-13): 



 C 
  
 

 

𝑘𝑠 = 𝑘𝑞
𝑞 ∙ 𝑘0

1−𝑞      (1-13) 

 

Där kq är den termiska konduktiviteten för kvarts och k0 är termiska konduktiviteten för andra 

mineral. Kvartsinnehållet i jorden anges som q.  

 

𝑘𝑑𝑟𝑦  är den termiska konduktiviteten för det torra materialet. För både ofruset och fruset 

material beräknas 𝑘𝑑𝑟𝑦 enligt ekvation (1-14): 

 

𝑘𝑑𝑟𝑦 = 0,137∙𝜌𝑑+64,7
2700−0,947∙𝜌𝑑

± 20%     (1-14) 

 

𝜌𝑑 är materialets torrdensitet.  

 

För krossmaterial används ekvation (1-15) nedan för att bestämma värmeledningstalet för det 

torra materialet:  

 

𝑘𝑑𝑟𝑦 = 0,039 ∙ 𝑛−2,2 ± 25%     (1-15)  

 

Där n är materialets porositet.  

 

Ovanstående ekvation används både för ofruset och fruset tillstånd.  

Värmekapacitet 
Värmekapaciteten per volymenhet, cu,f, beräknas enligt (1-16):  

 

𝑐𝑢,𝑓 = 𝜌𝑑 ∙ (𝑐𝑠 + 𝑐𝑤 ∙ 𝑤𝑢 + 𝑐𝑖 ∙ 𝑤𝑖)     (1-16) 

 

Där cs är värmekapaciteten för det fasta materialet, cw är vattnets värmekapacitet och ci är is 

värmekapacitet. Mängden ofruset vatten anges som wu och mängden is anges som wi.  

Latent värme 
Den latenta värmen beräknas enligt ekvation (1-17): 



 D 
  
 

 

𝐿 = 𝜌𝑑 ∙ 𝐿′ ∙ 𝑤−𝑤𝑢
100

      (1-17) 

 

𝜌𝑑 är materialets torrdensitet och L’ är den latenta värmen för vatten, vilket är L’ = 333 kJ/kg.  

 

Till beräkningarna har värden i Tabell 1-1 använts. Samtliga värden är hämtade ur Andersland 

et al (1994).  
 

Tabell 1-1 Termiska  

Värmeledningstal, fasta partiklar, ko 3,4 W/m, °C 

Värmeledningstal, vatten, kw 0,57 W/m, °C 

Värmeledningstal, kvarts, kq 7,7 W/m, °C 

Specifik värme, fasta partiklar, cs 0,8 kJ/kg, °C 

Specifik värme, vatten, cw 4,2 kJ/kg, °C 

Specifik värme, is, ci 2,1 kJ/kg, °C 

Latent värme, vatten, L’ 333 kJ/kg 

 

Samtliga material är fiktiva, men med realistiska värden. Kvartsinnehållet, q, i materialen vara 

20% vilket enligt Andersland et al (1994) kan anses representativt för en finkornig morän 

belägen i Skandinavien.  

Terrass 
Terrassen antas bestå av en finkornig morän av tjälfarlig karaktär. En meter under markytan 

antas grundvattennivån finnas. Egenskaperna hos jorden antas variera ovan och under 

grundvattennivån.  

 

Egenskaperna för terrassmaterialet, som redovisas i Tabell 1-2, är givna av examinatorn och 

är typiska för en tjälaktiv finkornig morän.  

 
Tabell 1-2 Skrym- och korndensitet samt vattenkvot för terrassmaterialet över och under grundvattennivån. 

Parameter & enhet Över grundvattennivån Under 

grundvattennivån 
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Skrymdensitet, 𝜌 [t/ m3] 2,1 2,2 

Korndensitet, 𝜌𝑠 [t/ m3] 2,7 

Vattenkvot, w [%] 11 15 

 

Vattnets densitet antas vara 1000 kg/ m3. 

Över grundvattennivån 

Grundbegrepp 

Materialets torrdensitet beräknas enligt (1-1): 

 

𝜌𝑑 =
2,1

1 + 0,11
= 1,89 𝑡/𝑚3 

 

Porositeten i materialet beräknas med ekvation (1-6): 

 

𝑛 = 1 −
1,89
2,7

= 0,3 = 30% 

 

Vattenmättnadsgraden beräknas enligt ekvation (1-4): 

 

𝑆𝑟 =
0,11 ∙ 2,1 ∙ 2,7

2,7 ∙ (0,11 + 1) − 2,1
= 0,695 

Värmeledningstal 

Ofruset tillstånd 

Eftersom terrassmaterialet består av en finkornig jord beräknas Kerstens tal enligt ekvation 

(1-9): 

 

𝐾𝑒 = log 0,695 + 1,0 = 0,842 

 

Den termiska konduktiviteten för det torra materialet beräknas enligt ekvation (1-14):  

 

𝑘𝑑𝑟𝑦 =
0,137 ∙ 1,89 + 64,7
2,7 − 0,947 ∙ 1,89

= 0,356 𝑊 𝑚 ∙ °𝐶⁄  
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Den termiska konduktiviteten för det vattenmättade materialet beräknas enligt ekvation (1-

11). Först måste ks beräknas enligt ekvation (1-13). Eftersom terrassmaterialet är antaget att 

vara en finkornig morän och inga faktiska egenskaper är kända även kvartsinnehållet okänt. 

Vid okänt kvartsinnehåll antas q att vara 20 %, enligt Andersland (1994). Parametern kq antas 

vara 7,7 W/m, °C, enligt Andersland (1994). ko som är de fasta partiklarnas värmeledningstal 

har satts till 3,4 W/m, °C. 

 

Med ovan nämnda faktorer fås ks enligt ekvation (1-13): 

 

𝑘𝑠 = 7,70,2 ∙ 3,41−0,2 = 4,0 𝑊/𝑚 ∙ °𝐶 

 

Vattnets termiska konduktivitet, kw, är 0,57 W/m, °C. Den termiska konduktiviteten för 

vattenmättade materialet blir således enligt ekvation (1-11): 

 

𝑘𝑠𝑎𝑡 = 4,01−0,3 ∙ 0,570,3 = 2,23 𝑊 𝑚 ∙ °𝐶⁄  

 

Med alla de beräknade faktorerna ovan kan värmeledningstalet beräknas med ekvation (1-7):  

 

𝑘𝑢 = (2,23 − 0,356) ∙ 0,842 + 0,356 = 1,93 𝑊 𝑚 ∙ °𝐶⁄   

 

Fruset tillstånd 

För frusen jord definieras Kerstens tal som vattenmättnadsgraden enligt (1-10): 

 

𝐾𝑒 = 0,695 

 

Den termiska konduktiviteten för torrt material beror endast av torrdensiteten och är därför 

densamma som för ofruset tillstånd. Den termiska konduktiviteten för vattenmättade 

materialet blir således enligt ekvation (1-12): 

 

𝑘𝑠𝑎𝑡 = 4,01−0,3 ∙ 2,20,3 ∙ 0,2690,11 = 2,89 𝑊 𝑚 ∙ °𝐶⁄  

 

Med alla de beräknade faktorerna ovan kan värmeledningstalet beräknas med ekvation (1-7):  
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𝑘𝑢 = (2,89 − 0,356) ∙ 0,695 + 0,356 = 2,12 𝑊 𝑚 ∙ °𝐶⁄   

 

Värmekapacitet 

Ofruset tillstånd 

Värmekapaciteten per volymenhet beräknas enligt ekvation (1-16). cs är de fasta partiklarnas 

specifika värme och är i det här fallet 0,8 J/g,°C, och cw är vattnets specifika värme vilket är 

4,2 kj/kg, °C. Dessa faktorer samt materialets torrdensitet och vattenkvot insätts i ekvation (1-

16), vilket ger: 

𝑐𝑢 = 1,89 ∙ (0,8 + 4,2 ∙ 0,11) = 2,39 𝑀𝐽 𝑚3 ∙ ℃⁄  

 

Fruset tillstånd 

Värmekapaciteten i fruset tillstånd beräknas på samma sätt som för ofruset tillstånd, med 

skillnaden att den specifika värmen för is, ci = 2,1 kJ/kg, °C, används istället för den specifika 

värmen för vatten. Insätts det i ekvation (1-16) fås sedan: 

 

𝑐𝑓 = 1,89 ∙ (0,8 + 2,1 ∙ 0,11) = 1,95 𝑀𝐽 𝑚3 ∙ ℃⁄  

 

Latent värme 

Den latenta värmen beräknas med ekvation (1-17):  

 

𝐿 = 1,89 ∙ 333 ∙
11

100
= 69,2 𝑀𝐽 𝑚3⁄  

Under grundvattennivån 

Grundbegrepp 

Materialets torrdensitet beräknas enligt (1-1): 

 

𝜌𝑑 =
2200

1 + 0,15
= 1,91 𝑡/𝑚3 

 

Porositeten i materialet beräknas med ekvation (1-6): 
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𝑛 = 1 −
1,91
2,7

= 0,29 = 29% 

 

Vattenmättnadsgraden beräknas enligt ekvation (1-4): 

 

𝑆𝑟 =
0,15 ∙ 2,2 ∙ 2,7

2,7 ∙ (0,15 + 1) − 2,2
= 0,985 

 

Värmeledningstal 

Ofruset tillstånd 

Kerstens tal beräknas enligt ekvation (1-8): 

 

𝐾𝑒 = log 0,985 + 1,0 = 0,993 

 

Den termiska konduktiviteten för det torra materialet beräknas enligt ekvation (1-14):  

 

𝑘𝑑𝑟𝑦 =
0,137 ∙ 1,91 + 64,7
2,7 − 0,947 ∙ 1,91

= 0,366 𝑊 𝑚 ∙ °𝐶⁄  

 

Den termiska konduktiviteten för det vattenmättade materialet beräknas enligt ekvation (1-

11), på samma sätt som för materialet ovan grundvattennivån och med samma parametrar. På 

så sätt fås ks enligt ekvation (1-13): 

 

𝑘𝑠 = 7,70,2 ∙ 3,41−0,2 = 4,0 𝑊/𝑚 ∙ °𝐶 

 

Vattnets termiska konduktivitet, kw, är 0,57 W/m, °C. Den termiska konduktiviteten för 

vattenmättade materialet blir således enligt ekvation (1-11): 

 

𝑘𝑠𝑎𝑡 = 41−0,29 ∙ 0,570,29 = 2,26 𝑊 𝑚 ∙ °𝐶⁄  

 

Med alla de beräknade faktorerna ovan kan värmeledningstalet beräknas med ekvation (1-7):  

 

𝑘𝑢 = (2,26 − 0,366) ∙ 0,993 + 0,366 = 2,25 𝑊 𝑚 ∙ °𝐶⁄   
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Fruset tillstånd 

För frusen jord definieras Kerstens tal som vattenmättnadsgraden enligt (1-10): 

 

𝐾𝑒 = 0,985 

 

Den termiska konduktiviteten för torrt material beror endast av torrdensiteten och är därför 

densamma som för ofruset tillstånd. Den termiska konduktiviteten för vattenmättade 

materialet blir således enligt ekvation (1-12): 

 

𝑘𝑠𝑎𝑡 = 4,01−0,29 ∙ 2,20,29 ∙ 0,2690,15 = 2,76 𝑊 𝑚 ∙ °𝐶⁄  

 

Med alla de beräknade faktorerna ovan kan värmeledningstalet beräknas med ekvation (E-1):  

 

𝑘𝑓 = (2,76 − 0,366) ∙ 0,993 + 0,366 = 2,72 𝑊 𝑚 ∙ °𝐶⁄   

 

Värmekapacitet 

Värmekapaciteten beräknas enligt samma procedur som för materialet ovanför 

grundvattennivån med ekvation (1-16). 

 

Ofruset tillstånd 

I ofruset tillstånd fås värmekapaciteten enligt ekvation (1-16): 

 

𝑐𝑢 = 1,91 ∙ (0,8 + 4,2 ∙ 0,15) = 2,73 𝑀𝐽 𝑚3 ∙ ℃⁄  

 

Fruset tillstånd 

I fruset tillstånd fås värmekapaciteten enligt ekvation (1-16): 

 

𝑐𝑓 = 1,91 ∙ (0,8 + 2,1 ∙ 0,15) = 2,13 𝑀𝐽 𝑚3 ∙ ℃⁄  
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Latent värme 

Den latenta värmen beräknas med ekvation (1-17):  

 

𝐿 = 1,91 ∙ 333 ∙
15

100
= 95,4 𝑀𝐽 𝑚3⁄  

Bankmaterial 
Parametrar för bankmaterialet, givna av examinatorn, visas i Tabell 1-3.  

 
Tabell 1-3 Torrdensitet och vattenkvot för bankmaterialet. 

Torrdensitet, [t/m3] Vattenkvot, w [%] 

1,92 5 

 

Vattnets densitet antas även här vara 1,0 t/m3. 

Grundbegrepp 

Materialets skrymdensitet beräknas enligt (1-1): 

 

𝜌 = 𝜌𝑑 ∙ (1 + 𝑤) = 1,92 ∙ (1 + 0,05) = 2,0 𝑡/𝑚3 

 

Porositeten i materialet beräknas med ekvation (1-6): 

 

𝑛 = 1 −
1,92
2,7

= 0,29 = 29% 

 

Vattenmättnadsgraden beräknas enligt ekvation (1-4): 

 

𝑆𝑟 =
0,05 ∙ 2,0 ∙ 2,7

2,7 ∙ (0,05 + 1) − 2,0
= 0,32 = 32 % 

 

Värmeledningstal 

Ofruset tillstånd 

Kerstens tal beräknas enligt ekvation (1-9): 
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𝐾𝑒 = log 0,32 + 1,0 = 0,510 

 

Bankmaterialet är en krossprodukt, därav beräknas den termiska konduktiviteten för det torra 

materialet enligt ekvation (1-15):  

 

𝑘𝑑𝑟𝑦 = 0,039 ∙ 0,29−2,2 = 0,599 𝑊 𝑚 ∙ °𝐶⁄  

 

Den termiska konduktiviteten för det vattenmättade materialet beräknas enligt ekvation (1-

11), på samma sätt som för terrassmaterialet och med samma parametrar. På så sätt fås ks 

enligt ekvation (1-13): 

 

𝑘𝑠 = 7,70,2 ∙ 3,41−0,2 = 4,0 𝑊/𝑚 ∙ °𝐶 

 

Den termiska konduktiviteten för vattenmättade materialet blir enligt ekvation (1-11): 

 

𝑘𝑠𝑎𝑡 = 41−0,29 ∙ 0,570,29 = 2,27 𝑊 𝑚 ∙ °𝐶⁄  

 

Med alla de beräknade faktorerna ovan kan värmeledningstalet beräknas med ekvation (1-7):  

 

𝑘𝑢 = (2,27 − 0,599) ∙ 0,510 + 0,599 = 1,46 𝑊 𝑚 ∙ °𝐶⁄   

 

Fruset tillstånd 

För frusen jord definieras Kerstens tal som vattenmättnadsgraden enligt (1-10): 

 

𝐾𝑒 = 0,332 

 

Den termiska konduktiviteten för torrt material beror i det här fallet endast av porositeten och 

är därför densamma som för ofruset tillstånd. Den termiska konduktiviteten för vattenmättade 

materialet blir således enligt ekvation (1-12): 

 

𝑘𝑠𝑎𝑡 = 4,01−0,29 ∙ 2,20,29 ∙ 0,570,05 = 3,15 𝑊 𝑚 ∙ °𝐶⁄  
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Med alla de beräknade faktorerna ovan kan värmeledningstalet beräknas med ekvation (1-7):  

 

𝑘𝑓 = (3,15 − 0,599) ∙ 0,332 + 0,599 = 1,43 𝑊 𝑚 ∙ °𝐶⁄   

 

Värmekapacitet 

Värmekapaciteten räknas ut på samma sätt som för terrassmaterialet.  

Ofruset tillstånd 

I ofruset tillstånd fås värmekapaciteten enligt ekvation (1-16): 

 

𝑐𝑢 = 1,92 ∙ (0,8 + 4,2 ∙ 0,05) = 1,94 𝑀𝐽 𝑚3 ∙ ℃⁄  

Fruset tillstånd 

I fruset tillstånd fås värmekapaciteten enligt ekvation (1-16): 

 

𝑐𝑓 = 1,92 ∙ (0,8 + 2,1 ∙ 0,05) = 1,74 𝑀𝐽 𝑚3 ∙ ℃⁄  

Latent värme 

Den latenta värmen beräknas med ekvation (1-17):  

 

𝐿 = 1,92 ∙ 333 ∙
5

100
= 32,0 𝑀𝐽 𝑚3⁄  
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BILAGA 2 – TEMPERATURBERÄKNING 

Köldmängdsberäkning för första och andra vintern 

Antal negativa graddagar 
Köldmängden för den tredje, dimensionerande vintern varieras. Figur 3-1 är given av 

examinatorn och visar två normala vintrar och två somrar, där temperaturen anges som en 

funktion av tiden. På y-axeln finns temperaturen angiven i °C och på x-axeln finns tiden 

angiven i dagar. En vinter varar 98 dagar.  

 

Utifrån Figur 3-1 har antal negativa graddagar för de första två vintrarna avlästs.  

 

 
Figur 3-1 Temperaturkurva för de normala vintrarna och somrarna, temperatur i °C på y-axeln och tid angivet i 

dagar på x-axeln. 

Varje blå liten punkt på den röda kurvan motsvarar en vinter- respektive sommarmånad, där 

kurvan under 0°C representerar köldmängder under vintermånaderna. Avläsningen av de 

negativa graddagarna och vid vilken månad de inträffar är ungefärlig. Graddagarna för 

respektive vintermånad är samma för både den första och den andra vintern och visas i Tabell 

3-1. 
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Tabell 3-1 Antal negativa graddagar per vintermånad. 

Vinter 1 & 2 

Månad Graddagar (°Cd) 

November 0 

December -3 

Januari -4 

Februari -3 

Mars 0 

 

Köldmängd 
Köldmängden för de normala vintrarna har beräknats enligt den inringade ekvationen i Figur 

3-2.  

 

 
Figur 3-2 Beräkning av köldmängd. (Andersland, 1994) 

De inringade ekvationen är (3-1):   

 

                                                            𝑉𝑔 = 𝐼𝑠𝑓

𝑡
      (3-1) 

Där de ingående faktorerna:  
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• Vg – avståndet från 0°C till medeltemperaturen. Medeltemperaturen bestäms vara -3°C 

för de två första vintrarna.  

• t – tiden en vinter varar, vilket är 98 dagar.  

• Isf – köldmängden.  

 

 
Figur 3-3 Den blåa grafen visar köldmängden för en normal vinter på 98 dagar. Den röda streckade linjen visar 
var medeltemperaturen för vintern bedöms vara.  

Ekvationen (3-1) kan sedan skrivas om för att beräkna köldmängden enligt nedan: 

 

𝑉𝑔 =
𝐼𝑠𝑓

𝑡
⇔ 𝐼𝑠𝑓 = 𝑉𝑔 ∙ 𝑡 

 

Därmed blir köldmängden för första och andra vintrarna: 

 

𝐼𝑠𝑓 = −3 ∙ 98 = −294 °𝐶𝑑 

Procent av köldmängd 
För att utifrån den första vintern kunna beräkna den tredje vinterns temperaturer, har 

förhållandet mellan antal negativa graddagar för respektive månad och den totala 
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köldmängden beräknats. I Tabell 3-2 redovisas hur stor procent av den totala köldmängden 

som vardera månaden ger.  

 
Tabell 3-2 Vintermånadernas negativa graddagar i procent av den totala köldmängden. 

Vinter 1 & 2 

Månad Temperatur (°C) % av total köldmängd 

November 0 0 

December -3 0,010 

Januari -4 0,014 

Februari -3 0,010 

Mars 0 0 

 

Temperatur tredje vintern 
Med en given köldmängd tillsammans med procentsatserna som beräknats ovan har 

temperaturerna för respektive vintermånad beräknats enligt (3-2) nedan: 

 

𝑇 = 𝐼𝑠𝑓 ∙ 𝑃𝑅𝑂𝐶𝐸𝑁𝑇𝑆𝐴𝑇𝑆 𝑃𝐸𝑅 𝑀Å𝑁𝐴𝐷 [°Cd]    (3-2) 

 

Köldmängd -1300 graddagar 
Temperaturerna under den tredje vintern då köldmängden är bestämd att vara -1300 °Cd visas 

i Tabell 3-3.  

 
Tabell 3-3 Temperaturer under den dimensionerande vintern då köldmängden är -1300 graddagar. 

Månad Temperatur (°C) 

November 0 

December -13 

Januari -18 

Februari -13 

Mars 0 
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I Figur 3-4 visas kurvan för de tre vintrarna.  

 
Figur 3-4 Temperaturvariation över tid då köldmängden för den sista vintern är 1300 negativa graddagar. 

 

Köldmängd -500 graddagar 
Temperaturerna under den tredje vintern då köldmängden är bestämd att vara -500 °Cd visas i 

Tabell 3-4.  

 
Tabell 3-4 Temperaturer under den dimensionerande vintern då köldmängden är -500 graddagar. 

Månad Temperatur (°C) 

November 0 

December -5 

Januari -7 

Februari -5 

Mars 0 

 

I Figur 3-5 visas de tre vintrarna.  
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Figur 3-5 Temperaturvariation över tid då köldmängden för den sista vintern är 500 negativa graddagar. 
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