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DE GEOLOGISKA FAKTORERNAS BETYDELSE FÖR
VÄGARNAS TJÄLFÖRHÅLLANDEN
av
F il. lic. Gunnar Beskow.
Inledning .
Som i föregående uppsatser fram 
h ållits,* kunna de skador, som i sam 
band med tjälbildningen och tjä llo ss
ningen o rsak as våra vägar h än föras
till principiellt olika processer. Med
den vedertagna termen tjälskjutning
eller tjällyftning fö rstås den höjning
av m arkytan (vägban an ), som äger
rum under pågående tjälning, och
som beror på en uppsugning av vat
ten under bildning av isskik t i jo rd 
arten (vägkrop p en ). Under tjä llo ss
ningen uppstår på så sätt ett vattenöverskott i vägkroppen, vilket ned
sätter vägkroppens och därmed i de
flesta fall vägban ans bärighet, så att
genom trafikens, i v issa fall även
tyngdkraftens, inverkan vägbanan de
form eras eller sönderbrytes, och ofta
den lösa vägkroppens m aterial p res
sa s upp till ytan. Denna företeelse
g år i N orrland sedan gam m alt under
benämningen tjälskott. D ärjäm te sker
även i tjällossningen i högre eller
mindre grad en uppm jukning av jo rd 
v äg arn as ytlager genom inverkan av
ytligt smältvatten. Denna allm änna
tjällossn in gsuppm jukn in g är allde
les oberoende av tjällyftning och tjälskottsbildning men kan givetvis upp
träda på sam m a platser som och sam 
verka med de verkliga tiälskotten.
* Snöplogningens betydelse för vägarnes tjälförhållanden: Vägfören. tidskr.
1928, h. 1. Tjälproblemets grundfrågor:
Svenska väginstit. med. n:r 13. D ränerin
gens betydelse för vägarnes tjälförhållanden: Svenska väginstit. med n:r 15.

Det är även fram hållet, att tjällyftningen
(och sänkningen vid tjälsmältningen) är den faktor, som or
sa k a r järn v äg arn a de största sv å rig 
heterna,
medan
tjällossn in gsuppm jukningen (både den allm änna och
de speciella tjälskotten) innebär den
största nackdelen för vägarn a och
vägtrafiken. H ärav äger den allm än
na tjällossningsuppm jukningen bety
delse fö r landet i dess helhet, men
fram för allt i dess södra och meller
sta del, medan tjälskju tn in g och tjälskottsbildning äro företeelser, som
ä g a sin största utbredning och tilldra
git sig största uppm ärksam heten i
N o rrla n d .** O rsaken härtill ligger
dels i klim atologiska, dels i geologiska
förhållanden.
De allm änna tjällossn in gssvårigh eterna o rsak as genom uppm jukning av
jo rd v äg arn as ytlager genom uppifrån
kommande smält- eller nederbördsvatten, vilket hindras att nedtränga av
den kvarvarande tjälen. Det är up
penbart, att för den händelse uppre
pade töväder och köldperioder in
träffa under sam tidig nederbörd, vat
tenhalten i vägens ytlager blir allt
större och uppm jukningen vid blid
väder allt värre. D y lik a klim atförhål
landen — med upprepade tjä llo ss
ningar — kunna s ä g a s vara regel
för södra och m ellersta Sverige, me
dan däremot i N orrland (åtminstone
** Innefattande de stora delar av D a
larna och Värmland, vilka nr naturgeografisk synpunkt äro närmare samhöriga med Norrland än med övriga Sverige.

dess övre och inre delar) endast en
tjällossning utgör regeln, och i alla
händelser i hela N orrland upprepade
tjällossningar förekomma med avse
värt m indre frekvens än söderut.
Med avseende på de allm änna tjällossningssvårigheterna kan
alltså
N orrland anses intaga en klimatolo
giskt gynnad särställning, och det
kan anföras mycket vägande skäl för
den uppfattning, som man stundom
hör uttalas, att med sydsvenskt vin
terklim at det norrländska vägnätet
till stor del skulle bli otrafikabelt.* Tack vare det ”gynnsam ma kli
m atet” kunna de norrländska vägar
na tillfredsställande fylla sin upp
gift med betydligt enklare och billiga
re vägbanekonstruktion än som u n 
der f. ö. likartade förhållanden er
fordras i södra och m ellersta Sverige.
Men mot denna obestridliga fördel
väga flera betydelsefulla ogynnsam 
ma faktorer: de stora snöm ängderna,
det stora tjäldjupet, men främ st jordartsförhållandena, nämligen förekom
sten av de s. k. ”jäslero rn a”.
De svenska jordarternas uppkom st
sätt.
De jordarter, som sam m anfattas
under den mycket olyckliga termen
jäsleror (i enlighet med regeln om
k ärt barns m ånga nam n förekommer
* I de fall, där en extra tjällossning
inträtt höst eller vår bli vägarna i regel
exceptionellt dåliga, och det anses all
mänt, att det varit en särskilt svår tjäl
lossning. — Denna uppsats förelåg i kor
rektur redan till häfte 6 1929. Sedermera
har ju innevarande vinter i Norrlands
kustland hittills varit ovanligt mild och
utgör ett belysande exempel på en sådan
undantagsvinter av sydsvensk klimattyp,
för vilken det norrländska vägnätet icke
är avsett. Svårigheterna ha också enligt
uppgift varit mycket stora.

ett otal lokalbenäm ningar på dessa
jordar) utgöras av i vatten avsatta
sediment av kornstorlekar, liggande
mellan leran och den finaste sanden.
De äro alltså icke några verkliga le
ro r — ehuru de allra finkornigaste
stå på gränsen till de lättaste lerorna
— varför termen jäslera är i hög grad
missvisande.*
En jordarts** egenskaper bero i
främ sta rummet på dess ”m ekaniska
sam m ansättning”, d. v. s. partik lar
nas storlek. E n naturlig jordart be
står aldrig av exakt lika stora partik
lar, utan är alltid en blandning av
olika storlekar, varierande inom
snävare eller vidare gränser. J u mer
en jordart till sin sam m ansättning
närm ar sig en viss kornstorlek, dess
bättre sorterad (”mer välsorterad” )
säges den vara; en ”osorterad” jord
art äger en sam m ansättning, som till
ungefär samma mängd omfattar myc
ket skilda kornstorlekar, utan någon
tydlig anrikning kring en viss ko rn 
storlek. Jordartens kornstorlek och
de proportioner, varmed de olika storleksgrupperna ingå är karakteristiskt
för dess geologiska bildningssätt.
U tan alltför stor generalisering
* Termen ”jäsjord” är adekvat men
oskön; ”flytjord” är icke ett jordartsnamn
utan benämning på finkornigare jordar
ter under vissa geologiska och hydrologisk-klim atologiska förhållanden, och
motsvarar ej begreppet jäslera (ehuru de
flesta flytjordar äro ”jäsleror”). Termen
”jäslera” bibehålles därför i det följan
de, ehuru med av citationstecken mar
kerad reservation.
** Här avses endast de rena mineral
jordarna, av oorganiskt ursprung. De
organiska jordarna — torv, gyttja etc. —
äro beroende av helt andra faktorer.
Även de med organisk substans (hum us)
inblandade övre delarne av m ineraljor
den ( ”matjorden”) visa till sina egen
skaper stort inflytande av den organiska
inblandningen.

F ig . 1. Jord artsförh ålland en a i ett m ella n sv e n sk t lan d skap . B lockd iagram , d. v. s. en (u p p ifrån s ett) rek t
angulär p la tta av jord skorpan tan kes u tsk u ren och sed d i sn e tt p ersp ek tiv . U n d er till är p lattan avsku ren
län gs h o riso n ta lp la n et; de u ndre k an tlin jern a m otsvara a lltså i v erk lig h eten vågräta lin je r . T eckenför
k la rin g: 1 = berggrund, 2 = m orän, 3 = ru llste n s-g rn så s, 4 = sand, 5 = m o — m jä la (4—5 = å sen s
bräm ), 6 = lera. Ö verst i vän stra h örn et en lite n m yr (gen om sku ret = svart) m ed en tjärn i m itten .

kunna jordarterna* i vårt land med
avseende på bildningssätt och sam
m ansättning hänföras till ett fåtal
stora grupper.
1. Moräner. Av inlandsisen genom
uppkrossning av underlaget bildade,
osorterade eller mycket dåligt sorte
rade jordarter, vilka täcka större de
len av landets yta (ursprungligen
så gott som hela ytan med undantag
för m arkant uppstickande hällar eller
bergpartier. Sedermera täcktes en del
av m oränm arken med andra jord
arter) .
2. R u l l s t e n s g r u s - och sandåsar.
Avsatta i eller vid m ynningen av det
system av isälvar, som i åderförgrenade tunnelsystem vid botten av is
täcket dränerade inlandsisen. Grov
leken av m aterialet berodde på ström
hastigheten. Vid isälvarnas m ynning
m inskades ström styrkan hastigt, i
synnerhet där m ynningen låg under
vatten, och medan det grövsta mate
rialet kvarläm nades just i själva flod
sträckningen, oftast i åsform, avsat
* A vser fortfarande mineraljordarne.
Medräknas de organiska jordarterna,
komma härtill ytterligare tre huvudgrup
per: torvjord (av olika förmultningsgrader och olika växtm äterial), dy och
gyttja.

tes det finare i ett bräm ru n t om
med ökat avstånd allt finare material.
3.
Leror. E fter inlandsisens av
smältning, n ä r landet låg nedtryckt
till betydligt större djup än nu, täck
tes stora delar av nuvarande landytan
av stillastående vatten (hav eller isdämd sjö). I detta vatten avsattes de
fina partiklar, vilka endast kunna av
sätta sig i relativt orörligt vatten, bil
dande leror. Större delen av m ateria
let levererades av de slambemängda
isälvarna, varjäm te vid vågornas be
arbetning av m oränen i den succes
sivt tillbakaryckande strandlinjen en
del av lerm aterialet uppslam m ats och
sedan avsatts på djupare vatten. I
strandbrynet kvarläm nades det gröv
sta och medelgrova m aterialet (klap
per, grus eller sand).
Genom alla dessa processer skedde
en uppdelning och sortering av m orä
nernas osorterade krossm aterial; gi
vetvis avsattes även m ellanfraktionerna, mo — mjäla. Men emedan efter
isens avsmältning de under havsytan
nedsänkta områdena av södra och
m ellersta Sverige täcktes av stillastå
ende vatten, kom även åsarn as randi
ga bräm av mellangrova sediment
(sand — mo — m jäla) att täckas av

F ig . 2. S ch em atisk a tvärp rofiler gen om en norrländ sk älvd al. 1 = p rofil ovan för m arina gränsen. 2 =
p rofil nära u nd er m arin a grän sen . 3 = p rofil C:a m itt em ella n m arina g rän sen och k u sten , é = p rofil
nära älvm yn n in gen . R u llsten sg r u set — sand en i b o tten av avlagrin garn a härrör från isä lv e n .

den allra finaste fraktionen, lera.
(De över vattenytan utm ynnande is
älvarna avsatte endast bräm av sand
k rin g åsen; resten fördes av den is
älven fortsättande vanliga älven ut
till havet. L ikaså kommo i strand
linjen de grövre bildningarna att ligga
överst, täckande ex. n ära stranden av
satt mo). I södra och m ellersta Sve
rige dominera i den nuvarande m ark
ytan främ st jordarterna m orän och
lera, varjäm te åsar av rullsten — grus
samt större eller m indre sandfält fö
rekomma. Sorterade jordar av ko rn 

storlekarna mellan sand och lera (mo
och m jäljordar) äga i dessa delar av
Sverige mycket ringa utbredning (i
ytan). Men det är just dessa jord
arter, som utgöra de typiska n o rr
ländska s. k. jäslerorna.
4. N orrländska dalsediment ( ”jäs
leror”). Att dessa jordarter fram 
för allt bildats i Norrland* samman
hänger med de därstädes rådande spe
ciella topografiska förhållandena, näm 
ligen de m arkerade älvdalssystemen.
* Alltjämt innefattande större
av Dalarna och Värmland.

delen

I södra och m ellersta Sverige bildade
havet oregelbundna fjärdar och vi
kar, där endast sm ärre vattendrag u t
mynnade; N orrland däremot ägde ett
system av djupa fjordar, i vars bott
n ar stora älvar utmynnade. F ö rh ål
landena voro i de flesta fall sådana, att
älven så småningom övergick i den
alltmer sig vidgande fjorden. H ärige
nom erhölls en, uppifrån räknat, kon
tinuerligt avtagande ström hastighet,
medförande en långt driven fraktionerad sedimentavsättning*, med succes
sivt allt mindre partikelstorlek. I ett
visst avsnitt av älven avsattes de p ar
tikelstorlekar, vilka voro nätt och
jäm nt för grova för att transporteras
vidare av vattnet; alla grövre partik
lar voro tidigare avsatta, och alla fi
nare fördes längre bort. De norrländ
ska älvdalarna ha på så sätt kommit
att fyllas av exceptionellt välsorterade
sediment, bildade genom en naturens
egen väldiga fraktionerade slamningsprocess, och i regel på så sätt, att
högre upp i älvdalarna de grövre ”jä s
lerorna” (mo) och längre ned de fi
nare (m jälor och lättleror) förekom
ma.
Nu skulle man kunna vänta, att då
* Sediment = i vatten (eller ur luften,
t. ex. ökensand) avsatta jordarter (resp.
bergarter). Det av inlandsisen bildade
”krossgruset”, morän, är däremot intet
sediment i egentlig bemärkelse.

— på grund av landets fortgående höj
ning — fjordbottnarna alltmer drogo
sig utåt, dessa jordarter skulle täckas
av allt grövre sediment (sand och t.
o. m. g ru s). I viss mån ä r så fallet
—• jordarten i de jäslerefyllda dalarna
är oftast grövre uppåt, så ätt om i
ytan förekommer finmo, därunder
m jäla och på större djup slutligen
kanske verklig lera följer. Men i re
gel h ar jäslereslätternas täckning av
grövre sediment undvikits därigenom,
att n är fjorden grundades upp och
ström styrkan ökades strömmen ver
kade eroderande, d. v. s. grävde ner
sig i det tidigare avsatta sedimentpla
net. N är fjorden så torrlädes,, kom
älven att rin n a i en djupt nedskuren
fåra, under det tidigare sedimentpla
net; i denna flodfåra avsattes grova
sediment. Stundom h ar detta skett
etappvis, så att t. ex. nedanför det bre
da jäslereplanet följer ett av sand
uppbyggt flodplan, i vilket i sin tur
den nuvarande flodfåran är nedsku
ren.
I älvdalarna är ju den huvudsakli
ga bebyggelsen koncentrerad, varjäm 
te den viktigaste halvlokala trafiken
går längs älvdalarna, i vilka mycket
betydelsefulla vägar löpa — ofta
större delen mil efter mil på jäslereterräng. Förekom sten av ”jäslera”
som vägbyggnad i Norrland är icke in
skränkt till enstaka kortare sträckor,

F ig . 3. S ch em atisk tvärp rofil gen o m N orrland från NV till SO, v isa n d e de tre stora jord artszon ern a oeli
deras b ild n in g sb e tin g else. L in jen a —a m otsvarar en älvd als b o tten , b —b la n d et på sid o rn a om d alen.
D e streckade lin je rn a m arkera tre avsm ältn in gsstad ier (1, 2 och 3) av la n d isen m ed h ith ö ra n d e h öjd av de
isd äm da sjöytorn a (1, 2 och 3)
S jön 1 avrann över p a ssp u n k ten v ä steru t, de övriga öv er is e n ö steru t
(e lle r lä n g s isk an ten , gen om sid od a la r etc.)-

F ig . 4. D e tre stora jord artsregion ern a i N orrland :
1. H avs- och fjord sed im en ten (n ed an för m arina grän
sen ). 2 D et in re m orän lan d et. 3 D e isd äm da s jö 
arnas om råde, ungefär m ella n vatten d elaren i = c:a
riksgrän sen ) och sista isd elaren . D e verk liga ” jä s 
le ro rn a ” och tjä lsk o tten förek om m a m ed största fre
k ven s in o m re g io n 1, sam t även in om 2; i region
3 förek om m a jä sler ese d im en t en d ast u n d an tagsvis
ren t lo k a lt, m en de stora om rådena av starkt försum p ad m orän erbju d a dock stora svårigh eter i tjä l
lo ssn in g en , d els gen om allm än ytu p p m ju k n in g, d els
gen om verk lig tjä lsk o ttsb ild n in g . D en tjock a, h e l
dragna k on tu ren = m arina gränsen, d en streck ad e
tjo ck a lin je n = sista isd elaren . E fter I. H ögbom ,
A. G avelin och A. Gr. H ögb om h o s B. H alden.

som ofta sörländska vägmän förestäl
la sig utan är av regional karaktär:
den omständigheten att, på grund av
samverkande orsaker, tjälsvårigheter
na på vissa punkter eller kortare
sträckor av dessa jäslerevägar nå
markerade maxima ( = tjälskottsplatser) skall i det följande närm are be
rö ras; den torde vara förklaringen till
den näm nda vanföreställningen.
Norrlands tre stora jordartsregioner.
Som ovan fram hållits ha de välsor
terade ”jäslero rn a” bildats under h a 

vets nivå.
Man finner också, om
man från kusten färdas uppför en
älvdal, att de dittills med hög fre
kvens förekommande tjälskotten i
stort sett försvinna, n är man n år den
gräns, som m otsvarar havets högsta
höjd efter landisens avsmältning.
Denna gräns (”m arina gränsen”) är
den u r väg- och järnvägsteknisk så
väl som odlingssynpunkt mest bety
delsefulla av alla naturgeografiska
gränser, på grund av de genom gripan
de olikheter i jordartsförhållandena,
som den m arkerar. M arina gränsen
är den övre gränsen för de typiska
jäslereområdena och därmed de högfrekventa tjälskotts sträckorna.
Likväl förekomma tjälskjutning
och tjälskott även över m arina g rä n 
sen. O rsakerna härtill äro flera.
Som bekant låg landisens högsta
r ygg> vilken sammanföll med g rän s
linjen mellan östlig och västlig isrö
relse, mot slutet av istiden betydligt
öster om fjällkedjans högsta rygglinje
(vattendelaren). Mot slutet av isavsmältningen kom alltså ett brett
bälte av N orrland att ligga mel
lan vattendelaren i väster och isen i
öster. Inom detta område fylldes dal
gångarna med av isen uppdämda vid
sträckta sjöar, i vilka smältvattensälvar utmynnade. H är förefunnos allt
så sam m a hydrografiska förutsätt
ningar för avsättning av välsorterade
mo- och mjälsediment, d. v. s ”jäsle
ro r”, som vid kusten. N är isen av
smält tillräckligt, genombröto vatten
dragen isbarriären, sjöarna avtappa
des hastigt, och sedimenten blottlädes.
De isdämda sjöarnas område, som är
rikt på stenfria, goda odlingsjordar,
är det andra stora norrländska jäslereområdet.
Men även mellan isdelaren och m a
rin a gränsen förefinnas m otsvarande
sediment, ofta ganska rikligt, avsatta

F ig . 5. D iagram visa n d e g en o m sn ittlig a h ållfasth etsk u rvor fö r olik a sed im en t. V anliga m oräner
v isa m yck et o ty d lig t det h o s jä sler ese d im en ten m ar
kerade k näet på kurvan.
S am m an ställn in g efter
S im on J oh an sson s h ållfasth etsk u rvor, S. G. U. Serie
C, n :r 256 (Å rsbok 1913), tavla 1.

Med avseende på tjälskottsförhållandena kan alltså N orrland uppde
las i tre, av geologiska faktorer be
tingade, regioner:
1. K ustens jäslereområde, nedanför
marina gränsen.
2. Det inre moränlandet.
3. De isdämda sjösedimentens om
råde.
Inom de två förstnäm nda område
na äro vägar relativt vanliga. B eträf
fande det tredje däremot ä r det en
dast inom Jäm tland, med dess urgam 
la och rik a inre bebyggelse, som man
hittills haft att räk n a med något mer
betydande vägnät. Dock h ar under se
nare tid i de övriga älvdalarna i rätt
stor utsträckning en alltjäm t fortgå
ende vägbyggnadsverksamhet ägt rum
även inom de isdämda sjöarnas om rå
de, vilka vägar äro av största vitala
betydelse för befolkningen och vilka,
ej minst på grund av den växande tu
ristströmmen, erhålla ganska stor
trafikintensitet.

i små lokala isdämda sjöar. Ofta nog
avvattnas ett mindre område lokalt åt
väster; den åt väster sakta tillbakaryckande isranden kom alltså under
ett visst skede av isavsmältningen att
i dalgången i fråga uppdämma en lo
kal issjö. Även h ar det flerstädes vi
sat sig, att älvarna så småningom
grävt ned sig genom äldre, under
landisen uppkomna, grus- och sand-,
resp. m oränavlagringar i älvens dal
gång, d. v. s. sänkt sin nivå, varvid
av de näm nda avlagringarna upp
dämda sjöar eller relativa lugnvat
ten försvunnit, och de därstädes av
lagrade sedimenten — av sand- eller
m okaraktär — blottlagts. Dessa före
teelser äro särskilt allm änna inom de
nedre lappmarksområdena.*

Den generella orsaken till tjällossningssvårigheterna är ju jordarternas
starkt m inskade bärighet vid vattenövermättning. Endast de allra gröv
sta jordarterna, t. o. m. grov sand, äga
full bärighet även under vatten; alla
övriga, från och med fin sand till le
ra, äga i vattenmättat tillstånd mer
eller mindre starkt nedsatt bärighet.
Jo rd artern as bärighetsförhållanden
vid olika vattenhalt bero dels på ge

* Inom Västerbottens län, där Geolo
giska undersökningens jordartskartering
pågår under ledning av dr. E. Granlund,
har vid den system atiska rekognosce
ringen inom lappmarken ett mycket stort
antal dylika (is- eller jorddämda) f. d.
sjöar framkommit. D å samtidigt (utom
den vanliga karteringen av grusåsar,
sandfält etc.) en uppdelning av morä-

nerna med avseende på kornstorlekssam mansättningen sker — av vissa orsaker
växlar
moränernas
sammansättning
starkt i dessa trakter, och man erhåller
stundom sten- och grusfattiga, moiga
till m jäliga moräner av jäslerekaraktär —
får denna kartering stor praktisk bety
delse även för vägbyggen och vägunder
håll.

Jordarternas bärighet.

F ig . 6 E xem p el på tjä lsk o tten s u pp träd an d e i skärningar. K ort skärnin g, där tjä lsk o tt u tb ild a ts ju st i
skärnin gen . T jälsk ottsträck an m otsvarar exak t sk ärn in gen s lä n g d . Jord art: le r ig m jä la — finm o = lä tt
lera. (På slän tern a syn as restern a av en dålig, äldre risb ä d d [9—10 år], i v ilk e n jord en h e lt in trän gt, och
som därför u p p grävts). Y ägen B u rträ sk —K lutm ark.

nom snittliga kornstorleken, dels på
sorteringsgraden. F ö r en dåligt sor
terad jord avtar bärigheten relativt
jäm nt med ökad vattenhalt, men för en
väl sorterad mo eller m jäla (”jäsle
r a ”) n år bärigheten vid en viss vat
tenhalt (som m otsvarar full kapillär
m ättning) en kritisk punkt; vid m in
sta därefter följande vattentillsats
sjunker bärigheten katastrofalt, och
detta mer utpräglat ju mer ensorterad
jordarten är.* (Se fig. 5.)
Som i föregående uppsatser fram 
hållits, beror tjälskjutningen på en
uppsugning av vatten underifrån u n 
der tjälningens gång, varvid vattnet
* Beträffande hållfasthetsbestämningar
å jordarter kan hänvisas till Simon Jo
hansson, ”D ie F estigkeit der Bodenar
ten bei verschiedenem W assergehalt”,
Sv. geol. unders. Serie C., n:o 256 (å rs
bok 7 1918), där även ett stort antal hållfasthetsdiagram äro publicerade.

ingår i ett system av isskikt i jo rd ar
ten*; n är tjälen smälter uppifrån hin
dras det frigjorda överskottsvattnet
genom den kvarvarande tjälen att ned
rinna. Denna isbildning in träffar icke
i jordarter grövre än finmo; i styva le
ro r å andra sidan sker visserligen
bildning av isränder, men därvid är
det nästan endast det i leran från bör
jan befintliga vattnet, som avskiljes, ty
vattenuppsugningen blir på grund av
lerans stora täthet mycket ringa.
De jordarter, i vilka vid måttligt
grundvattendjup avsevärd vattenupp
sugning sker under tjälningens gång,
äro finmo och mjäljordar t. o m. lätt
mellanlera; och dessa jordar äro
samtidigt de, som visa den ovan
näm nda mycket hastiga nedsättningen
av bärigheten, n är en viss vattenhalt
* Se ”Tjälproblemets grundfrågor”, Sv.
väginstit. med. n:r 13.

överskrides. Denna kritiska vatten
halt (full kapillär m ättning) är i de
flesta fall uppnådd på hösten vid
tjälningens början. P å vanligt sätt
kan icke jordarten uppsuga så myc
ket vatten, att denna punkt näm nvärt
överskrides, men däremot kan detta
ske genom tjälskjutningsprocessen;
det under tjälskjutningen uppsugna,
vid tjälsm ältningen frigjorda (oftast
relativt obetydliga) vattenöverskottet
blir vid den m ekaniska bearbetningen
genom trafiken inarbetad i vägkrop
pens jordart, varvid dess bärighet
starkt nedsättes, och s. k. tjälskott
uppstå.
Av övriga jordar kan fram för allt
m orän visserligen visa avsevärd tjäl
skjutning (se fig. 7), men dels blir
denna aldrig så stor som för de väl
sorterade ”jäslerorna”, dels får detta
vattenöverskott icke tillnärmelsevis
så stor effekt ifråga om bärighetsnedsättning.
Vattenförhållandenas betydelse.
Ovan är en av huvudfaktorerna,
nämligen själva jordarten, behandlad.
Men även den värsta jäslera är icke
tjälskjutande om avstängd från för
bindelse med grundvattenytan, och
icke ”jäsande” om den icke äger till
räckligt hög vattenhalt. De hydrologiska förhållandena äro för tjälskjut
ning och tjälskottsbildning av lika
stor betydelse som jordartsförhållandena.
I särskilt en föregående uppsats*
är denna fråga närm are behandlad.
Det är där fram hållet grundvattensståndets betydelse för tjälförhållandena, och h u r tjälskottsplatserna alltid
äro platser med särskilt högt grund* Dräneringens betydelse för vägar
nas tjälförhållanden. Svenska väginstit.
med. n:r 15.

vattensstånd. Då ett tjälskott alltid är
resultatet av flera sam verkande fakto
rer, av vilka två av de viktigaste äro
jordarten och avståndet till grund
vattenytan*, innebär detta, att om en
faktor v arierar i tjälskottsm inskande
riktning, en eller flera av de övriga
faktorerna måste variera i motsatt
riktning för att m otsvarande tjälskottsskada skall uppstå. Om vi an
ta de övriga faktorerna konstanta, kan
alltså, n är det gäller en speciellt
svårartad jordart, en verklig jäslera,
tjälskott uppstå, trots att grundvat
tens djupet är relativt betydande, me
dan däremot i fråga om mor än jord av
normaltyp, vilken i sig är en ganska
godartad jord, grundvattenståndet
måste vara m ycket högt, för att tjäl
skott skall uppstå. Det senare är fal
let inom stora områden av inre N orr
lands skogsland, ovanför m arina
gränsen. H är h ar nämligen icke,
som flerstädes nedanför denna gräns
är fallet, genom vågornas inverkan
m oränens översta lager berövats sitt
finaste m aterial, varför alltså h ä r
m oränen bibehållit den sam m ansätt
ning, med avsevärd mo-, mjäl- till lerhalt, som är villkoret för att den över
huvud taget skall kunna bli tjälskju
tande.
Denna osvallade m orän ä r
mycket svårgenomsläpplig, varför
grundvattenståndet redan av denna
orsak tenderar till att bli mycket högt.
H ärtill kommer en klimatologisk fak
tor, nämligen den ringa avdunstningen inom detta på avsevärd höjd
över havet belägna område. M oränen
bildar i dessa trakter ett mycket jäm nt
täcke, med stora och lugna topografi* Övriga faktorer äro: tjälningshastighet, tjäldjup, väderlek under tjälloss
ningen; lutningsförhållanden; vägbanans
styrka, trafikfördelning och trafikinten
sitet, släntlutning, snöplogning (den se
nare inverkar även på tjälningshastighet och tjäldjup), etc.

F ig. 7. A vvägningsd iagram från b an d elen B a stu trä sk —S k ellefteå , v isa n d e m arkprofil och banprofil (överst)
sam t u p p fry sn in g sb elo p p o lik a år (de undre kurvorna: p rick at = 1909—10, streck at = 1910 —11, held raget
= 1911—12). I ru tn ätet n e d till äro vid tagn a tjälly ftn in g sa v v ä rj ande åtgärder u n d er de o lik a åren m arkerade
g en om grova lin je r : streck at och b ok staven D = dränering, h eld ra g et och b o k sta v en G = u rgrävn in g m ed
u tfy lln a d av ” djTa ” . D en prickad e k urvan (för 1909— 1910, in n a n några åtgärder v id ta g its) är den v ik tig a ste
— det i sto rt sett rådande sam ban d et m ellan skärning och tjä lsk ju tn in g sb elo p p fram går m ed a ll önskvärd
ty d lig h e t. Jordarten är m orän, av gan sk a n orm al ty p ; lik v ä l kan tjä lly ftn in g sb e lo p p e t som sy n es u ppgå
t i l l över 3 dm , b eroend e på m yck et h ögt gru n dvattenstån d (terrängen stark t försu m pad )
Från ” M edde
lan d en från K ungl. Järn vägsstyrelsen n:r 11, S tatsb an an B a stu tr ä sk —S k e lle fteå —K a llh o lm en ” , fig. é.

ska drag, där de lägre och svagare
sluttande partierna täckas av myr, de
övriga av mer eller m indre starkt försumpad granskog.
V ägarna inom
dessa vidsträckta sluttningar av moig
— m jälig — lerig, skogbevuxen mo
rän, där grundvattenståndet på höstar
na ofta ä r i jäm nhöjd med m arkytan,
äro i tjällossningen ofta otrafikabla,
beroende på sam verkan av allm än ytuppm jukning och verkliga tjälskott.
Av n aturliga skäl äro vägarna inom
dessa vidsträckta trakter med rela

tivt ringa bebyggelse mycket svagt
byggda — det viktigaste felet är i re
gel att vägbanan ligger för lågt i fö r
hållande till m arkytan, samt att d rä
neringen är ytterligt försummad. P å
denna m arktyp behövs endast dräne
ring till m åttligt djup, mycket m in
dre än det, som erfordras vid tjäl
skott å verklig jäslera, genom g ru n 
da, enkla täckdiken eller goda dagdi
ken.* Tjälsvårigheterna äro alltså
* F. n. pågå dräneringsförsök speciellt
på dylik terräng.

F ig. 8. L än gsp rofil genom backe m ed två tjä lsk o tt, v id Å te på vägen Ö rn sk ö ld sv ik —Nätra, Å ngerm anland.
B orrprofilen v isa r h ur m itt u n d er de p latser, där tjä lsk o tt uppträda, sed im en ttä ck et är tu n t, d. v. s den
fasta b ottn en stick er upp som ” g ru n d ” . Jordarten är lä tt m ella n lera — lä ttlera , n å g o t väx la n d e. V ertikala
lin je r = b orrh ål.

helt annorlunda och ställa helt an
norlunda krav på vägbanetyp och
tjälskotts avvärj ande åtgärder inom de
verkliga jäslereområdena och det in
re moränområdet — oaktat det i bägge
fallen huvudsakligen rö r sig om verk
liga tjälskott, och svårigheterna ofta
nog äro av samma storleksordning.
Varför uppstå tjälskott på vissa,
lokalt begränsade vägsträckor?
Att på en viss väg lokala, skarpt
begränsade tjälskott uppträda, medan
vägen i övrigt är fri därifrån, kan
i vissa fall bero på hastigt väx
lande jordartsförhållanden, i det att
vägen bitvis går över ”jäslera”, d är
emellan över m orän eller sand, men i
allmänhet är som näm nt orsaken den,
att under likartade jordartsförhållanden grundvattendjupet (från vägytan
räknat) på tjälskott splat serna är be
tydligt mindre än eljest.
Mer generellt sker detta därigenom,
att på t. ex. ett kuperat jäslerefält
vägen i svackorna går fram på bank,
över höjderna i skärning, och där
bringas n ära den i detta fall ytkonfigurationen i stort följande grundvatten
ytan. Sambandet mellan skärning och
tjälskott är en företeelse som var och
en, som i eller strax efter tjällossnin
gen befar landsvägarna i t ex. Medel
pad eller Ångerm anland h ar rikligt
tillfälle konstatera. Detta förhållande
fram träder även långt efter tjälskottstidens slut, där vägen fram går i rak
linje över dylik terräng, och man
från en backe kan se, h u r i skärning
efter skärning vägbredden är starkt
ökad på grund av jordflytning i väg
kroppen. Av järnvägarnas avvägningsdiagram fram går även det ge
nomgående sambandet mellan lyftningsbelopp och balansplanets höjd
över m arkytan (se fig. 7). — Då
sedimenttäckets kupering i stort sett

beror på m otsvarande konfiguration
hos underlaget, innebära sk ärn in g ar
na även att vägen bringas ned närm a
re jäsleretäckets botten.
Men ofta ser man, h u r på en myc
ket enhetlig vägsträcka vissa punkter
äro svåra tjälskott, utan att någon
olikhet i vägbanans höjd i förhållande
till m arkytan förefinnes. I dessa fall
visar det sig regelbundet vid en n ä r
m are undersökning, att på de platser,
där tjälskotten uppträda, tjockleken av
det tjälfarliga sedimenttäcket är på
fallande ringa, d. v. s. att den u n 
derliggande fasta bottnen (av m orän
eller berg, oftast med ett sand- eller
gruslager i ytan) sticker upp i toppar
eller ryggar just under de platser,
där tjälskotten uppträda (se fig 8—9).
I vissa fall — t. ex. i en längre slutt
ning — verka dylika höjningar av
berg- eller m oränbottnen uppdämmande på grundvattenströmmen, som där
städes tvingas närm are dagytan. I an
dra fall är orsaken den, att det sandiga-grusiga ytlagret i en sådan rygg
i synnerhet på senhösten är rikligt
vattenförande och m atar överliggande
tätare jord med vatten. Hela denna
fråga ä r f. ö. relativt komplicerad.
Det väsentliga är nämligen icke alltid
den teoretiska grundvattenytan. I frå 
ga om de väl genomsläppliga grövre
”jäslero rn a” (mo) samt de allra fina
ste leden av verklig lerkaraktär, vilka
senare genom sin sprickighet bli väl
genomsläppliga (inom torrskorpan),
är grundvattenytan* den avgörande
faktorn. Mellanliggande jordarter,
d. v. s. de nästan lerfria m jälajor
darna, äga så ringa genomsläpplighet,
att grundvattenbegreppet för dem n äs
tan förlorat sin praktiska betydelse.
F ö r dem är den betydelsefulla nivån
* D efinition se ”D räneringens bety
d else” etc., Svenska väginstit. med. n:r
15.

F ig. 9. B lockd iagram (se lig. 1) gen om landskap m ed tjä lsk o tt (närm ast av å n germ an län d sk typ ). B ild en
visa r de två v a n lig a ste b etin g else rn a för tjä ls k o ttsb ild n in g : jä sler etä ck et är m y ck et tu n t gen om att d en
fasta b ottn en (berg [a], gru s e lle r m orän [b]) stick er upp i top par eller ryggar, resp . vägen Dringas g en o m
skärning i jäsleretäck et n ed närm are g ru n d vatten ytan (c). 1 = berggrund, 2 = m orän, 3 = ” jä s le r e ” täcke
(ex. lä ttlera överst, u n d er st lä tt m ellan lera)
I främ re h örn et en lite n b it av en m yr (svart). G r.v. =
gru n dvattenytan (tjock t streckad).

den nivå, där grövre, väsentligt vattengenomsläppliga lager börja. N är en
grov finmo fryser i en vägkropp sker
vattenuppsugningen från grundvatten
ytan, oaktat denna icke m arkerar n å
gon fuktighetsgräns, d. v. s. tillström 
ning sker i sidled (från omgivande
m ark) med avsevärd hastighet även
vid små tryckskillnader. I ännu hö
gre grad är detta fallet n är en sprick
förande lera fryser; grundvattenytan
m arkerar h är en vattengräns och ett
vattenförråd (fritt vatten i sprickor
n a), från vilken vattenuppsugning
sker. N är däremot en lerfri fin m jäla
fryser, sker ingen m ärkbar tillström 
ning i sidled av ”grundvatten” — en
liten del av den underliggande jord
artens vattenförråd anrikas i den tjälade delen, men jordartens vattenhalt
är icke större under grundvattenytan
än över densamma, och m otsvarar en
dast fullständig fyllning av porerna
vid relativt hård och fast packning.
Överskottsvattnet måste i huvudsak
häm tas från genomsläppligare lager

under m jällagret, d. v. s. passera ge
nom hela m jällagrets mäktighet. Jäslerelagrets egen tjocklek är alltså h är
av utslagsgivande betydelse (under
förutsättning givetvis av att grundvat
tenytan åtm instone n år upp till dess
botten).
Jor dart sk ar akt är em betydelse för
dränerings ef fekt en.
Jo rd artsk arak tären är också av all
ra största betydelse för dräneringseffekten*. särskilt n är diket går i mar* Det bör fram hållas, att dräneringseffekten icke endast ligger i en sänk
ning av grundvattenytan vid tjälningens
början och därmed följande minskad
vattenuppsugning: även genom att ^drä
neringen under alla årstider håller
grundvattenytan på en lägre nivå blir
jordarten i genomsnitt torrare, vilket
även inverkar på den slutliga vattenhal
ten efter tjälningen. Dessutom vidgas
och fordjupas i leror det befintliga, för
dräneringseffekten
så
betydelsefulla
spricksystem et så småningom genom den
allmänna uttorkningen (isynnerhet om
diket når ner i såphorisonten).

kens lutningsriktning. H ur flack d rä
neringsrännan kring diket* blir be
ro r på jordartens genomsläpplighet. I
sprickig lera, samt i grövre jordar,
blir dräneringsrännan flack, och
flackare ju mer genomsläpplig jord
arten är; i tät m jäla däremot kan den
bli förvånansvärt brant. Denna om
ständighet är av yttersta vikt för re
sultatet av täckdikning i de fall, där
dikesriktning och lutningsriktning
överensstämma. Även är jordartskaraktären av största betydelse för va
let av täckdikestyp. T. ex. rördiken
utan grus- eller sandisolering äro fullt
användbara i verklig, sprickförande
lera, men däremot icke i mjäl- eller
m ojordar, dels på grund av dessas be
nägenhet att flyta in genom skarvarna,
dels av den orsaken, att jorden kom
mer att sluta tätt intill rören, och den
vatteninsläppande ytan vid skarvarna
blir så ringa, att endast en mycket
obetydlig vattenkvantitet hinner in
tränga.**
Men utom detta allm änna samband
kunna otaliga specialfall urskiljas,
där de mer eller mindre komplicerade
jordartsgeologiska förhållandena få
den största betydelse för tjälförhållandena och de åtgärder, som lämpligen
böra vidtagas. Man behöver endast
peka på sådana generella exempel,
som existensen av ett lättgenomsläppligt vattenförande sandlager i en f. ö.
svårgenomsläpplig jordart (av bety
* Se ”D räneringens betydelse etc.” Sv.
väginstit. med. n:r 15.
** Där rören ligga inbäddade i sand
eller grns blir dräneringseffekten un
der alla omständigheter god. Men icke
ens i detta fall är det absolut säkert, att
ett dylikt dike pressar ned grundvatten
ytan ■ända till dikesnivån; vattnet kan
nämligen även framtränga genom jor
den över diket — något som är uteslutet
när hela täckdikesurgrävningen är fylld
med luckert material (sten eller grus,
mossa, r is).

delse för dräneringen), eller det fall,
att tjälskjutande jord täckes av ett
sandlager (vilket icke bör genom
skäras) ; omvänt att det tjälfarliga
jordtäcket är så tunt, att det bör bortschaktas, o. s. v.
Vilka iakttagelser böra göras på en
tjälskottsplats innan förbättrings
åtgärder vidtagas?
P å utredningens nuvarande stånd
punkt (en ingående undersökning av
dräneringsföreteelserna fordrar lång
variga praktiska fältförsök, vilka i
stor utsträckning pågå) kunna i sam
m anfattning följande praktiska an
visningar givas beträffande vägtäckdikning, utöver vad som tidigare är
framhållet*:
1) Bedöm på ort och ställe lutningsoch avrinningsförhållanden: om ter
rängen är flack och effektiv avrinning
från av förhållandena i övrigt betingat
täckdikesdjup (i regel 1,3—1,8 m)
icke utan oproportionerliga kostna
der kan beredas, kan täckdikningseventualiteten utan vidare avvisas,
och annan åtgärd m åste vidtagas
(isolering etc.).
2) Äro avrinnings- och lutningsförhållandena gynnsamma, undersök
då jordarts- och vattenförhållanden.
a) Genom ytlig besiktning. Härvid
iakttages huruvida jordarten är mo
rä n eller sediment. Även kan man i
vissa fall sluta sig till sedimenttäc
kets ungefärliga tjocklek: är det rela
tivt tunt, endast någon meter, är i re
gel m arkytan beströdd med från u n 
derlaget uppvandrade (uppfrusna)
block. Morän kräver i regel avsevärt
mindre täckdikesdjup än sediment.
Även iakttages vegetationen o. a., som
anger eventuell försum pningsgrad
* Se ”D räneringens betydelse etc.”. Sv.
väginstit. med. n:r 15.

— är tydlig försum pning m ärkbar,
betyder detta högt grundvattenstånd,
högst n ågra dm under m arkytan, och
dräneringsdjupet behöver ej vara
stort.

c) U ndersök grundvattensförhållandena. Detta sker vid jordborrnin
gen (ev. genom spettning*). G rund
vattenståndet kan ju i hög grad varie
ra, och är olika vid olika årstider och
vid samma årstid olika år, beroende
på väderleksförhållandena. Det djup,
där jordartens färg blir blå eller blåaktig**, representerar den lägsta före

kommande grundvattennivån, i regel
belägen djupt under den på hösten
vanliga. Dessutom iakttages det vid
borrningen rådande grundvattenstån
det; sker detta på hösten eller över
huvudtaget efter längre regnperioder,
erhålles ett begrepp om den ungefär
liga höggrundvattennivån på platsen.
I de fall, där grundvattenytan och
blåhorisonten ligga högt, eller där en
allm än försum pningstendens gör sig
gällande, kan man utgå från att även
en täckdikning till ganska måttligt
djup blir effektiv *
Sedan jordarts- och grundvattensundersökning verkställts, bestämmes
täckdikningens lämplighet av härvid
vunna resultat i förening med lutningsförhållandena, I vissa tveksam
ma fall, där det från början visat sig
svårt att få utlopp från en alltför
djup dränering, t. ex. mer än 1V2 m,
kan näm nda undersökning ådagaläg
ga ett så högt grundvattenstånd, att
det erforderliga täckdikesdjupet en
dast är IV 2 m eller t. o. m. betydligt
m indre (ex. försum pad m oränlid).
Men den i de flesta fall avgörande

* Morän är mestadels mycket svårborrad; lös tjälskjutande morän går v isserli
gen att borra, men i regel ej till större
djup än som motsvarar det övre, av tjälningen uppmjukade lagret (någon meter
eller mindre).
** Den nivå, där jordartens färg börjar
bli blå, (blåhorisonten) markerar det djup,
under vilket grundvattenytan icke sjun
ker (lägsta grundvattennivån). Den blå
färgen, som beror på järnets lägre oxidationsgrad, vilken i sin tur m öjliggöres av
att jordarten ligger under det föga rör
liga grundvattnets yta, kan förekomma
lios även helt grova jordarter ”Blålera”
är alltså icke någon särskild sorts lera,
eller någon särskild styv eller fet lera —
t. 0 . m. finsand och morän kunna vara
starkt blåfärgade i sankt läge.
V illkoret för att grova (genom släppli
ga) jordarter skola få tydlig blåfärgning
synes vara, att dessutom grundvattencir
kulationen är svag, d. v. s. att syrerikt,

rörligare grundvatten icke med nämn
värd hastighet genomrinner jordarten,
samt att det från ytan nedträngande
vattnet helst genom v iss humushalt får
reducerande egenskaper (dock ej i den
utsträckning, att blekjord uppkommer),
vilka villkor just uppfyllas i flackt,
sankt läge.
* Men om å andra sidan grundvatten,sdjupet vid borrning även på hösten visar
sig vara ganska stort — större än 1,8 m
— beliöver detta ej betyda, att täckdik
ning därstädes är obehövlig. I vissa lä
gen och vid stor genom släpplighet hos
marken kan på en tjälskottsplats grund
vattenståndet efter en relativt torr höst
vara ganska lågt, mer än 1 1/s m under
vägbanan, medan en annan höst grund
vattnet kan stå V 2—1 m högre. Men på
denna plats uppträder i så fall aldrig tjäl
skott efter torra höstar. Täckdikning kan
likväl här vara motiverad för att avvärja
tjälskott efter regniga höstar.

b) Undersök helst jordartsförhållandena genom jordborrning (angå
ende borrtyp etc. se ”D räneringens be
tydelse”, slutnoten) eller i nödfall
spettning. Av vikt är att konstatera
djupet av det tjälfarliga sedimenttäc
ket, var eventuella sand- eller g rusla
ger förekomma, på vilket djup moräneller bergbotten påträffas etc., vilket
kan ha betydelse för dikets tekniska
utförande, kostnadsberäkning etc.
H ärvid iakttages även det djup, där
jordarten b ö rjar antaga blå färg.

frågan är, huruvida sidolutning före
kommer eller icke.
H är gäller följande grundsats:
Vid övervägande sidolutning* låta
sig alla jordarter med fördel dräneras
genom ett täckdike under vägens övre
dagdike. Det förefaller som om (där
det gäller verkliga tjälskott) även vid
de allra svåraste jordarter det effekti
va dräneringsdjupet aldrig behöver
vara större än högst 1,8 m, m otsvaran
de ett täckdikesdjup av 1,9—2,0 m u n 
der vägbanan. Mestadels räcker ett
täckdikesdjup av 1,6—1,7 m, och i fle
ra ovan berörda fall är väsentligt min
dre djup tillräckligt.
Vid läng slutning däremot beror fö r
farandet på jordarten, a) Om denna
är en verklig, om också lätt, lera eller
också en relativt grov finmo. få r ett
djupt täckdike under ena dagdiket
fullgod effekt, b) Är däremot jord
arten av mellanliggande kornstorlekstyp, d. v. s. nästan lerfri m jäla eller
fin finmo, är det fara värt, att den
åstadkom na sänkningseffekten på
grundvattenytan blir en alltför smal
och brant ränna. H är är det allt
så nödvändigt att överst lägga ett,
längsdiket och vägen övertväran
de, avskärande täckdike, vilket helst
bör sträcka sig ett stycke från vägen
åt varje sida — h u r mycket beror på
de lokala förhållandena.
Läm pligast är om man vid b o rr
ning kan iakttaga, n ä r fritt vatten
framkommer i borrhålet, och hur h as
tigt det stiger. Sker detta relativt h as
tigt, så att slutlig jämnvikt är nådd
(d. v. s. vattnet upphört att stiga) åt
minstone efter ett par timmar, så är
jordarten tillräckligt genomsläpplig
för att täckdikning enl. mom. a skall
lyckas. I andra fall kan det hända,
att man får bo rra flera meter, utan
* Där vägen bildar minst 45° vinkel
mot lutningsriktningen.

att de närm aste timmarna något fritt
vatten framkommer. I detta fall beror
det på att jordarten är en lerfri m jäla
till finmo, så tät, att vattnet endast
ytterligt långsamt tillrinner, trots högt
teoretiskt grundvattenstånd. Den oer
hörda skillnaden i detta avseende mel
lan även till synes ganska närbesläk
tade jordarter måste med största sk är
pa fram hållas.
A lltså: täckdika icke i lutningsrikt
ningen i de fall där, efter borrning till
det planerade dikesdjupet, efter åtm in
stone några timmar fritt vatten icke
ännu framkommit, och efter åtm insto
ne något dygn icke nått full höjd.
Dikets tekniska utförande är även
beroende på jordarten: är denna av
den näm nda typen bör dikesväggarnas
tätning ägnas den största omsorg, så
att inga hål förekomma, genom vil
ka jorden kan flyta in. I tjälskjutande m ellanlera kunna t. ex. rör- eller
slandiken läggas utan vägg- eller bot
tenbeklädnad, utan att fördenskull
jordarten tränger in (naturligtvis är
dock förfaringssättet alltför riskfyllt
för att kunna rekom m enderas!). Sak
n ar en sådan jordart emellertid de få
procent ler, som gör den till en lera,
så är den en flytm jäla av värsta slag
och kan t. o. m. flyta in genom spring
orna i en med (utskotts) bräder klädd
dikesvägg. Jordens farlighet i detta
fall (flytbenägenhet) fram går emeller
tid tydligt vid grävningen, och er
farna täckdikesläggare rätta åtgär
derna därefter. Täckdiken med rör,
där rören icke ligga inbäddade i sandeller grusfyllnad, böra endast utfö
ra s i verklig lera (dock ej i såplerehorisonten) — även där är emellertid
sand-grusbäddning att rekommendera.
I stället för sand eller grus vill förf.,
där brist på dylikt m aterial förelig
ger, föreslå kringbäddning av rören
med vitmossa eller björnm ossa (abso

lut icke mer förm ultnad ”dya”, vil
ken är ytterst tät!) — möjligen även
granris.
P raktiska kännetecken på de olika
jordarterna.
Slutligen kan det anses m otiverat
att ange någ ra praktiska kännetecken
på de jordarter, vilka omfattas av den
i denna uppsats använda vedertagna
terminologien. Följande jordartsdefinitioner äro i huvudsak efter G. E k
ströms fram ställning.*
I. Sediment:
Sand. Huvudpartens kornstorlek
mellan gränserna 2—0,06 mm. Den
finaste sanden kallas även grovmo,
och dess partiklar kunna ännu iaktta
gas med blotta ögat. G ränsen mellan
grovmo och nästföljande jordart, fin
mo, är mycket viktig, emedan den
samtidigt är gränsen mellan icke tjälskjutande och tjälskjutande jord.
Finm o. Den grövsta av de tjälskju
tande jordarna. P artik larn a äro så
fina, att de ej kunna iakttagas med
blotta ögat, men jordarten är, i mot
sats till m jälan, för känseln sträv och
sandig. I to rrt tillstånd är finmon
mjöligt sandig, i vått är den samman
hängande och någorlunda formbar.
Mjälajordar. Bilda i torrt tillstånd
sam m anhängande klum par eller ko
kor av mycket ljus färg, vilka lätt gå
att trycka sönder till ett mjukt, ej
strävt pulver. I vått tillstånd form 
bar och sammanhängande, dock ej
plastiskt. Med ökad inblandning av
lerm aterial övergå m jälajordarna till
Lättleror. I torrt tillstånd relativt
fasta, dock aldrig mycket hårda, ljusa
klum par till kokor. I vått tillstånd
* Sid. 46—56 av G. E kström . K lassifikation av svenska åkerjordar. Sveriges
geol. undersökn. Serie C., no. 345 (å rs
bok 1926).

måttligt plastiska (k n å d b a ra ); gå
dock ej att u tru lla till tråd ar av 2 mm
tjocklek.
Leror. Så plastiska jordar att de i
vått tillstånd utan svårighet gå att u t
ru lla till trådar av 2 mm tjocklek. Le
ro rn a indelas med växande styvlek i
3 undergrupper: mellanlera, styv lera
och mycket styv lera.
Jo rd artern a fr. o. m. finmo t. o. m.
lätt m ellanlera bruka samm anfattas
under benämningen ”jäslera”, vars
viktigaste kännetecken är dess egen
skap att i vått tillstånd, ehuru från
början till synes fast, vid bearbetning
eller skakning (t. ex. tram pning) r å 
ka i ett egendomligt halvflytande till
stånd. Dessutom äro dessa jordarter
vid tillräcklig vattentillgång tjälskju
tande.
V ärst i detta avseende äro de icke
leriga finmo- till m jälajordarna, i vil
ka, som ovan fram hållits, täckdikena
böra utföras med särskild omsorg
för att hindra jordartens inflytning i
diket, varjäm te resultatet av täckdik
ning i lutning sriktningen i sådan jord
är problematisk. Dessa jordar äro
även i vattenm ättat tillstånd spröda
och ”k o rta” vid försök till knådning
( = icke plastiska) men flyta ej ut vid
lindrig skakning; de äro i m otsats
till lerorna i regel mycket h årdborra
de även på stort djup, och erhållas i
till synes ganska to rra och spröda,
vid skakning utflytande spån.
II.
Moränjordar. Osorterade jo r
dar, vilka kunna innehålla alla p a r
tikelstorlekar från block till ler. Mo
rän ern a kunna ha ofantligt olika sam
m ansättning, beroende på geologiska
faktorer. De tjälfarliga m oränerna
ha hög halt av kornstorleksgrupperna finmo — m jäla samt grov ler
och förhållandevis ringa sand- till
grushalt. Orsaken härtill är oftast be

skaffenheten av den berggrund, genom
vars uppkrossning m oränen bildats.
Särskilt farliga äro m oränerna inom
det jäm tländska silurom rådet samt
inom fjällens m juka skifferområden,
men även öster därom förekomma
rikligt rätt svåra moräntyper, huvud
sakligen dock ovanför m arina grän 
sen.

De farliga m oränerna igenkännas
därpå, att de liksom ”jäslerorna”,
fast i mindre grad, i vått tillstånd bli
halvflytande vid tram pning eller an
nan skakning. Är man förtrogen med
jordarterna finmo, m jäla och lättlera,
är det ej svårt att ursk ilja de farliga
finmoiga, m jäliga eller lättleriga mo
ränerna.
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