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Sammanfattning 
 
Många aktiviteter vintertid kräver att man känner till snö- och tjälförhållanden. 
Försvarsmakten har sedan mitten av 1960- talet mätt tjäldjupet på ett 20- tal platser runt om i 
landet. Antalet stationer har under senare år minskat kraftigt trots att behovet av 
tjäldjupsuppgifter inte minskat. Syftet med detta arbete är att ta fram en enkel modell för att 
kunna uppskatta tjäldjupet på en plats då man känner tjäldjupet på en närliggande plats. 
Övriga parametrar i modellen är lufttemperaturen på två meters höjd samt snödjupet vilka 
mättes i direkt anslutning till tjäldjupsmätplatserna. Även jordarternas egenskaper på de båda 
platserna ska vara med i modellen. De införs genom jordartskonstanter som bestämdes för de 
olika platserna i en undersökning genomförd i början av 1980- talet. Resultaten varierar från 
plats till plats men generellt kan sägas att modellen inte ger rimliga resultat under senvintern 
och våren. Under intjälningsperioden och tidiga högvintern ger däremot modellen rimliga 
resultat. Under denna tid ligger felet nästan hela tiden inom intervallet ± 20 cm, ofta även 
inom ett snävare intervall. 
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1. Inledning 
 
Många aktiviteter vintertid, inte minst inom Försvarsmakten, är beroende av markytans 
egenskaper, som till exempel dess bärighet och framkomlighet. Tjälförhållanden tillsammans 
med snö- och isförhållanden utgör därför viktiga parametrar vid planering av militära 
aktiviteter vintertid. Även skogsindustrin har behov av att kunna uppskatta tjälens utbredning 
och djup i skog och mark. Under vintrar med mycket tjäle kan skogsägarna då prioritera sanka 
områden där det under år med lite tjäle kan vara omöjligt att köra med skogsmaskiner. 
 
Kunskap om fasövergången mellan fast och flytande hos vatten är grundläggande för att förstå 
frusna och frysande jordar. För att helt förstå hur marken fungerar måste hänsyn tas till 
markens termodynamiska, termiska och mekaniska egenskaper. På de platser där marken 
fryser tillfälligt är effekterna främst ekologiska och kan till exempel påverka ekonomiskt 
viktiga grödor. Ungefär 35 % av jordens landyta upplever perioder med frysning och 
upptining på ett sätt som radikalt förändrar markytans egenskaper. Dessa områden kallas 
periglaciala. Periglaciala regioner karaktäriseras av unika förflyttningar av material och 
vatten, utveckling av speciella terränger samt en speciell vegetation, anpassad till markens 
regelbundna frysning och upptining.  
 
Mätningar av tjäldjup började inom Försvarsmakten i mitten av 60-talet på ett 20-tal platser 
runt om i landet. Man ville med hjälp av mätningarna veckovis få en bild i realtid av hur tjälen 
bredde ut sig under säsongen och man ville dessutom göra en statistisk studie över 
tjälförhållandena i Sverige under olika årstider. Tjälmätningsprojektet beskrivs i rapporten 
”Tjäldjup i naturlig terräng” av Furugård (1984). Som exempel på tidigare tjälmätningsprojekt 
kan nämnas det av Sigvard Andersson (1964) utförda arbetet. Hösten 1957 började tjäldjupet 
mätas på 17 olika platser runt om i Sverige. Syftet med mätningarna var att få en uppfattning 
om tjälens tillväxt, maximidjup och avsmältning på åkerjord med och utan naturligt snötäcke. 
I detta projekt mättes tjäldjupet med samma typ av instrument som använts för att mäta de 
tjäldjup som detta arbete baseras på. Detta instrument kallas ”Gandahlmätare” efter Gandahl 
(1957) som utvecklat mätaren. Instrumentet finns översiktligt beskrivet i avsnitt 3.1 nedan. 
Detta instrument gjorde mätningarna avsevärt lättare att genomföra; tidigare undersökningar 
av tjälens utveckling under tjälsäsongen hade haft stora mättekniska svårigheter. Man borrade, 
spettade eller sprängde sig igenom för att mäta tjäldjupet. Före nästa mätning var man därför 
tvungen att flytta en liten bit. Detta gjorde att det var svårt att få en bra bild av tjälens 
variation. 
 
Coup - modellen (Jansson & Karlberg 2001) kan användas för att simulera ovanstående 
processer i olika jordarter. Det krävs dock mycket indata för att kunna använda denna modell. 
Det centrala i modellen är två kopplade differentialekvationer för vatten och värmeflöden. 
Dessa ekvationer löses med en explicit numerisk metod. Numeriska modeller för att lösa 
kopplade differentialekvationer för vatten och värmeflöden började utvecklas under 1970- 
talet. I huvudsak två typer av modeller utvecklades. Stähli (1997) refererar till Harlan (1973) 
som utvecklare av den första hydrodynamiska modellen och till Miller (1980) som utvecklare 
av ”the rigid ice model”. Den hydrodynamiska modellen har använts för att simulera värme 
och vattenflöden i odlings- eller skogsmarker medan ”the rigid ice model” i huvudsak använts 
för att studera tjälhävning och därför är ett bra redskap för ingenjörer i byggtekniska 
sammanhang. 
 
Trots att behovet av tjäldjupsuppgifter fortfarande är stort har antalet mätstationer under 
senare år minskat. Detta har gjort att behovet av modeller för beräkning av tjäldjup ökat. 
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Målet med detta arbete är att ta fram en enkel metod för att uppskatta tjäldjupet på en plats där 
man inte har tillgång till tjäldjupsmätningar. Utgångspunkten är en plats med känt tjäldjup, 
denna plats ska ligga inom 50-100 km från den plats man vill uppskatta tjäldjupet på. För att 
lösa detta problem har man följande data: tjäldjup, snödjup, lufttemperaturuppgifter samt 
jordartsuppgift från utgångsplatsen medan man har uppgifter om snödjup, lufttemperatur och 
jordart från platsen man vill uppskatta tjäldjupet på. Uppskattningar ska kunna göras för både 
snöröjda och icke snöröjda platser. 
 
Platserna måste ligga så nära varandra att tjälsäsongen inte startar vid alltför olika tider, 
klimatet ska med andra ord vara likartat på de båda mätplatserna. En rent praktisk orsak till att 
avståndet ska vara mellan 50 - 100 km är att detta är det kortaste avståndet mellan 
mätplatserna. Avstånden kommer därför automatiskt att ligga inom detta intervall om man 
väljer några av de stationspar som ligger närmast varandra. 
 

2. Teori 
 
2.1 Introduktion 
 
Vatten fryser vid 0°C vid en atmosfärs tryck och expanderar då volymmässigt med 9 %. Då 
marken fryser transporteras vatten underifrån till tjälfronten vilket resulterar i att islinser 
bildas i finkorniga jordarter, till exempel mjäla och lera, och orsakar tjälhävning. Tjälen är 
ofta inte likformig över större områden på grund av markens skiftande egenskaper. Detta 
måste man ta hänsyn till i många, framför allt byggtekniska, situationer (vägbyggen, 
husbyggen, pipelines mm) i områden där marken är frusen eller fryser och töar olika perioder 
under året. Markvattnet innehåller ofta lösta salter vilket sänker vattnets fryspunkt. Samtidigt 
kan även vattnet påverkas av trycket från ovanliggande massor vilket även det påverkar 
vattnets fryspunkt. Vad som påverkar fryspunkten mest är dock adsorption i markens porer. 
Adsorptionskraften uppkommer genom jordartspartiklarnas påverkan på vattenmolekylerna. 
Vattenmolekylerna grupperas genom adsorptionskraften i höljen kring partiklarna och i dessa 
höljen, vilka kan bestå av tusentals skikt av vattenmolekyler, är de molekyler som ligger 
närmast partikeln starkast bundna. Vid frysning krävs det därför lägre temperaturer för att 
slita vattenmolekylerna från höljena och infoga dem i iskristallens struktur. Fryspunkten 
måste sänkas mer ju tunnare skiktet av vattenmolekyler blir, det vill säga ju närmare 
partikelns yta vattenmolekylen finns. Markvatten fryser därför i ett temperaturintervall strax 
under 0°C. Adsorptionskraften är praktiskt taget proportionell mot ytan hos partiklarna 
(Beskow, 1932). Fryspunktsnedsättningen för varje vattenhalt är därför större ju finkornigare 
jorden är, det vill säga ju större dess specifika yta är. 
 
Flera olika faktorer påverkar hur djupt tjälen tränger ned i marken. En av dessa faktorer är 
energiflöden som ett resultat av energibalansen vid jordytan, en annan det geotermiska 
värmeflödet, det vill säga värmeflödet från jordens inre på grund av det radioaktiva 
sönderfallet som ständigt sker där. En tredje är markens fuktinnehåll och temperatur vid 
tjälsäsongens början, det vill säga markens tillstånd kommer också att påverka hur djupt tjälen 
kommer att tränga ned under säsongen. Vatteninnehållet i marken påverkar 
värmeledningsförmågan och värmekapacitiviteten kraftigt. 
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2.2 Markprofil 
 
Marken är sällan homogen på djupet utan består ofta av lager eller skikt som bildats genom 
deposition eller sedimentation på grund av vind eller vatten. Skikt kan också bildas på plats 
genom interna jordmånsskapande processer och skikten kallas då horisonter. Det översta 
skiktet, eller A-horisonten, består främst av organiskt material på grund av en hög biologisk 
aktivitet. Därefter kommer B-horisonten, där samlas en del material som vandrar från A-
horisonten (såsom lera och karbonatföreningar). Under B-horisonten ligger C-horisonten 
vilken är jordartens ursprungsmaterial. I de fall då C-horisonten bildats på plats av 
berggrunden består den av vittrat och fragmenterat bergmaterial. I andra fall kan C-horisonten 
bestå av sediment som förts dit med vind eller vatten (Hillel, 1982). 
 
Alla jordar har inte dessa tre lager utan kan bestå av bara A- och C-horisonter, i andra fall 
finns inga skikt alls och i ytterligare andra fall kan det finnas fler än de ovan nämnda A-, B- 
och C-horisonterna. Hur profilen ser ut beror först och främst på klimatet och i andra hand på 
ursprungsmaterialet, vegetationen, topografin och tiden. 
 
I detta arbete antas att marken vid de aktuella platserna är homogen, det vill säga jordarten 
antas vara samma från ytan och så pass långt ned i marken att inga effekter av jordarter med 
andra egenskaper påverkar tjälens nedträngning. Detta är naturligtvis en förenkling och gäller 
oftast inte när det handlar om naturligt bildade jordprofiler. 
 
Podsol 
 
Den vanligaste jordmånen i Sverige är podsol (MarkInfo 1), den täcker ca 70 % av arealen 
fast mark. Namnet tros komma från de ryska orden ”pod” och ”zola” vilket betyder ”under” 
respektive ”aska”. Detta skulle kunna härröra från färgen på den översta 
mineraljordshorisonten, som betecknas blekjord eller urlakningshorisont, vilken är askgrå till 
färgen. Blekjorden brukar ha en tjocklek på 4-8 cm och ligger under ett mårlager som består 
av organiskt material som håller på att brytas ned. Detta organiska material brukar ha en 
tjocklek på 5-10 cm och mellan blekjorden och mårlagret finns ofta en tunn 
övergångshorisont (0,5-1 cm). Blekjorden övergår sedan tvärt i en underliggande horisont 
som på grund av sin rödbruna färg brukar kallas rostjord eller anrikningshorisont. Denna har 
starkast färg i övre delen och övergår sedan successivt till den opåverkade jorden, det vill säga 
ursprungsmaterialet. 
 
Brunjord 
 
Kännetecknande för brunjordar är att de saknar blekjord samt att de har en djup A-horisont 
som innehåller både organiskt material och mineraljord. Detta beror på att djuren i markens 
översta skikt blandar om jordmånen. På grund av omblandningen saknas ofta mårlager, men 
däremot finns det oftast en humusrik och lucker mull i A horisonten. 
 
Brunjorden delas upp i stabila och instabila typer (MarkInfo 2). De stabila brunjordarna är 
associerade med bördig mark och är ofta uppodlade eller beväxta med lövskog. 
Jordmånshorisonterna A, B och C förekommer i en stabil brunjord. 
 
Instabila brunjordar brukar oftast räknas som podsol, de saknar blekjord men har en rostjord 
liknande podsolens.  
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Torv 
 
Torv bildas från växter som levt och dött på ett ställe utan att ha transporterats iväg. Tack vare 
bildningssättet har torv ofta en rotfilt vilket är en struktur där växtresterna är sammanflätade, 
detta skiljer sig helt från jordar med sedimentär struktur. Beroende på vilka växter torven 
bildats av tillsammans med växtplatsen indelas torven i bland annat vitmosstorv, vasstorv, 
starrtorv och kärrtorv. Den torvtyp som bygger upp de stora mossarna i Sverige är 
vitmosstorven. Den är också vanligast. 
 
2.3.1 Atmosfärens inverkan på tjälen  
 
Temperaturen i de översta skikten av jorden bestäms av fukt- och värmeutbytet mellan 
atmosfären och markytan. Förekomsten av frost och permafrost beror främst på klimatet, men 
man kan aldrig säkert säga var frost eller permafrost förekommer genom att enbart ta hänsyn 
till klimatet (Williams & Smith, 1989). Ytans temperaturförhållanden beror inte enbart på det 
geografiska läget utan lokala variationer hos ytan, som till exempel vegetationstyp och 
snödjup, har kraftig påverkan på ytans energiförhållanden. Snön är en dålig värmeledare och 
skyddar effektivt markytan från låga temperaturer och kan, i vissa fall då snö faller på tjälad 
mark, få tjälen att börja smälta underifrån trots att temperaturen i luften ligger under 
fryspunkten (Beskow, 1932). 
 
Att de översta skikten av marken fryser är inte en företeelse som äger rum enbart i 
polartrakterna, det sker även i tempererade zoner och i högre terräng även i tropiska områden. 
Hur djupt marken fryser beror dels på temperaturen och dess varaktighet och dels på 
sammansättningen och vatteninnehållet i marken och snötäcket. Perioder då marken fryser 
och förekomsten av frusna skikt kan variera från några timmar på låga latituder till tusentals 
år på höga latituder. 
 
Temperaturvariationer vid ytan uppkommer på grund av årstidernas och dygnets 
strålningsförhållanden och dessa variationer fortplantas ned i marken och blir allt mindre ju 
djupare man kommer. Årstidsvariationerna märks ned till mellan 10 - 15 m (Williams & 
Smith, 1989) beroende på jordens sammansättning. Den årliga tjälen sträcker sig ned till 
ungefär det djup där den årliga minimitemperaturen är 0 °C. 
 
2.3.2 Energibalansen vid ytan 
 
Energibalansen vid jordytan kan skrivas på följande sätt: 
 
Q* =  QH + QLE + QG               (2.3.1) 
 
De processer som är involverade i energibalansen är nettoutbytet av strålning (Q*) mellan ytan 
och atmosfären, transporten av sensibelt (QH) och latent värme (QLE) genom turbulens hos 
luften samt ledning av värme ner i marken (QG). Var och en av dessa termer påverkar 
yttemperaturen. Hur stora de olika termerna blir beror på ytans egenskaper, hur mycket energi 
som tillförs ytan genom solstrålning samt atmosfärens och markens förmåga att transportera 
värme. 
 
Flöden mot ytan definieras som positiva, det vill säga ger ett tillskott av energi och flöden från 
ytan definieras som negativa, det vill säga ger en energiförlust. Yttemperatur och 
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lufttemperatur skiljer sig oftast åt. Skillnaden beror på faktorer som till exempel  mängden 
absorberad strålning, hur kraftig turbulensen är, hur mycket vatten som finns tillgängligt för 
avdunstning och markens termiska konduktivitet. På vintern då det ofta ligger snö på marken 
bidrar detta också till skillnaden.  
 
Under dagen är Q* positiv, det vill säga mer strålning absorberas än vad som reflekteras och 
utsänds, och energi transporteras bort från ytan genom konvektion av sensibelt värme (QH), 
genom avdunstning (QLE) till atmosfären och genom ledning av värme (QG) ner i marken. På 
natten är Q* ofta negativ eftersom ingen inkommande solstrålning förekommer, en förlust i 
form av utgående långvågig strålning förekommer istället och resultatet blir ett nettoflöde av 
energi mot ytan genom QH, QLE och QG. (Figur 2.1). 
 

 
Figur 2.1. Komponenterna i energibalansen. K står för kortvågig strålning och L för långvågig strålning. Q* är 
nettoutbytet av strålning mellan ytan och atmosfären, QH  transporten av sensibelt värme, QLE transporten av 
latent värme och QG transporten av värme ner i marken. (Efter Williams & Smith. 1989) 
 
Den relativa magnituden av de olika komponenterna i energibalansen varierar kraftigt från 
plats till plats och mellan olika tidsperioder. Till exempel: Nettostrålningen beror på bland 
annat markalbedot och hur mycket moln det är över platsen i fråga, avdunstningen beror på 
bland annat nettostrålningen och på mängden tillgängligt vatten, transporten av sensibelt 
värme beror på vindhastigheten och den termiska vertikala stabiliteten och på ytans 
skrovlighet vilken påverkar turbulensen, markvärmeflödet beror på markens 
värmeledningsförmåga och den beror i sin tur på fuktigheten och temperaturen i marken. 
Samverkan mellan de ovan nämnda faktorerna och deras påverkan på energiutbytet kallas  
platsens mikroklimat. Figur 2.2 visar hur olika faktorer i ytskiktet samverkar och påverkar 
temperaturen i marken. 
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Figur 2.2. Flödesdiagram som visar markens och klimatets termiska samverkan (Efter Williams & Smith, 1989).  
 
2.4.1 Markens termiska egenskaper 
 
Känner man markens yttemperatur kan markens termiska system vanligtvis studeras utan att 
ta hänsyn till klimatet i övrigt (Williams & Smith, 1989). Ändringen av marktemperaturen 
påverkas bland annat av jordartens specifika värmekapacitet och dess termiska konduktivitet. 
Dessa processer påverkas kraftigt av jordartens densitet och fuktighet. Till största delen 
bestäms ändringen av konduktiv värmetransport. Man brukar därför studera förändringar i 
marktemperaturen med hjälp av värmeledningsteori. Marken är emellertid inte en enkel 
homogen kropp utan består av olika lager med varierande egenskaper som beror på bland 
annat mineralsammansättningen, hur mycket organiskt material som finns i jorden, densiteten, 
fuktinnehållet och temperaturen. 
 
Under perioder då marken fryser eller töar kompliceras situationen ytterliggare på grund av att 
vattnet genomgår fasförändringar. Då temperaturen ändras på ett sätt som gör att en 
fasförändring sker i marken ändras de termiska egenskaperna kraftigt. Detta gäller speciellt 
värmekapaciteten, se avsnitt 2.4.5 nedan. 
 
2.4.2 Sätt att transportera energi 
 
Det finns tre generella sätt att transportera energi på: strålning, konvektion och ledning. Med 
strålning menar vi den utsändning av elektromagnetiska vågor som sker ifrån alla föremål 
som är varmare än 0 K. 
 
Det andra sättet att transportera energi, konvektion, innebär att en värmeförande massa 
förflyttas. Sådan förflyttning sker framför allt i havsströmmar och med vindar i atmosfären. 
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När det gäller marken kan nollgradigt snösmältvatten infiltrera tjälad mark. Samma sak 
händer också då det faller regn som har högre temperatur än marken.  
 
Det tredje transportsättet, ledning, innebär att energi förflyttas inne i en kropp genom 
molekylära rörelser. Eftersom temperaturen är ett mått på molekylernas kinetiska energi 
innebär en temperaturskillnad inuti en kropp att energi från de snabba molekylerna i den 
varma delen av kroppen överförs till de långsamma i den kallare delen.  
 
Transport av värme genom markytan kan ske genom alla tre ovanstående processer. Men nere 
i marken förekommer ingen transport genom strålning och konvektion, det är istället 
molekylär ledning som står för värmetransporten.  
 
Om vi antar att marken är homogen och att värme endast flödar vertikalt så ges värmeflödet 
genom ledning av 
 

dz
dTKQG −=                (2.4.1) 

 
där K (Wm-1K-1) är den termiska konduktiviteten. Minustecknet innebär att värmeflödet är i 
riktning mot minskande temperatur. 
 
2.4.3 Värmeledningsekvationen 
 
Värmeflödets hastighet beror på den termiska konduktiviteten men temperaturförändringen i 
marken beror på värmekapacitiviteten, C (Jm-3K-1). När en enhetsvolym ändrar sin temperatur 
med dT så är ändringen i värmeinnehåll CdT. 
 
Värmen som flödar in i ett jordlager med enhetsarea och tjocklek dz måste balanseras av 
utflödet och ändringen i värmeinnehåll i skiktet: 
 

dz
dt
dTC

dz
dTK

dz
dTK
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               (2.4.2) 

 
där t är tiden. Omflyttning av termerna ger: 
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dt
dT 1               (2.4.3) 

 
vilket kan uttryckas på följande sätt i differentialform: 
 

2

2

z
T

t
T

∂
∂

=
∂
∂ κ                 (2.4.4) 

 
Detta är värmeledningsekvationen där κ ( = K/C) är den termiska diffusiviteten, det vill säga 
värmediffusionskoefficienten. Ett högt värde på κ innebär snabba och stora 
temperaturändringar i materialet.  
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Analytiska lösningar till värmeledningsekvationen finns för många rand- och 
begynnelsevillkor men de är mest användbara till problem som inte är så komplexa och där 
kortlivade effekter kan bortses från eller är oviktiga. 
 
Enklaste sättet att använda värmeledningsekvationen är att anta att marken är homogen och att 
man därför endast behöver veta ett värde på den termiska diffusiviteten. Detta villkor är 
sällan, om ens någon gång, uppfyllt i naturen eftersom markens egenskaper ändrar sig med 
djupet, fuktigheten och temperaturen. Speciellt så stämmer detta antagandet inte över korta 
tidsskalor då övergående fasförändringar spelar stor roll. För att lösa sådana problem måste 
numeriska metoder användas. 
 
Då fasförändringar i jorden förekommer kan följande ekvation (Lundin, 1989), användas för 
att beskriva värmetransporten i marken då konvektiv värmetransport försummas: 
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där C är värmekapacitiviteten hos jorden (Jm-3K-1), Lf är vattens latenta smältvärme (Jm-3), ρi 
är densiteten hos is (kgm-3), θi är isinnehållet i jorden, som volym av totala jordvolymen och 
kh är den termiska konduktiviteten (Wm-1K-1). Termerna i vänsterledet beskriver ändringen i 
latent och sensibelt värme medan termen i högerledet beskriver divergensen i värmeflödet. 
 
2.4.4 Termisk konduktivitet 
 
Då vi har med fortvarighetstillstånd, (∂T/∂t = 0), att göra så behöver vi bara ta hänsyn till den 
termiska konduktiviteten K. Den är ett mått på hur mycket värme som flödar genom en 
enhetsarea av ett material per sekund då vi har en enhetstemperaturgradient, det vill säga  
Wm-1K-1. Den bestämmer hastigheten hos värmeflödet. Då vi inte har fortvarighetstillstånd, 
vilket nästan alltid är fallet i naturen, kommer även den termiska diffusiviteten in i bilden, i 
situationer då fasövergångar förekommer dominerar dock den latenta värmen. 
 
Fortvarighetstillstånd vad gäller temperaturen förekommer sällan i naturen. Detta beror på att 
yttemperaturen ändras till följd av förändringen i solstrålning och lufttemperatur vilket skapar 
en temperaturvåg vid ytan som leds ner i marken. Temperaturen nere i marken oscillerar med 
samma frekvens som yttemperaturen men med minskande amplitud och ökande 
fasförskjutning ju längre ner i marken man kommer (Janson, 1964). Vid ett visst djup så 
kommer temperaturen i princip vara konstant, i jordar brukar detta djup ligga någonstans 
mellan 10-15 m. Ekvation (2.4.4) visar att ändringshastigheten hos temperaturen på något 
djup är proportionell mot divergensen av värmeflödet. Detta innebär att där vi har en krökt 
temperaturprofil ökar temperaturen snabbast (störst ∂T/∂t) på djupet där krökningen (∂2T/∂z2) 
är störst. 
 
Närvaron av is och vatten vid temperaturer nära övergångstemperaturen påverkar markens 
termiska egenskaper kraftigt. När vatten övergår till is ökar dess ledningsförmåga fyra gånger 
och värmekapaciteten med avseende på massan minskar med hälften (Williams & Smith, 
1989). Situationen kompliceras ytterligare av att det finns en del ofruset vatten i frusna jordar. 
Eftersom volymandelarna is och vatten i jorden är temperaturberoende kan markens termiska 
egenskaper ändras mycket vid bara små temperaturförändringar kring 0°C. På grund av dessa 
effekter påverkar markens fuktinnehåll kraftigt frusna jordars termiska egenskaper. 
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Eftersom is har högre termisk konduktivitet än vatten så har frusna jordar högre konduktivitet 
än ofrusna. Men eftersom volymandelarna av is och vatten är temperaturberoende så har en 
frusen jord inte något konstant värde på den termiska konduktiviteten. (Figur 2.3). 
 

 
Figur 2.3. Den termiska konduktivitetens variation med temperaturen för två olika jordmåner samt deras ofrusna 
vatteninnehåll för samma temperaturintervall (Efter Williams & Smith, 1989). 
 
2.4.5 Värmekapacitet 
 
För att kunna beskriva värmeinnehållet i ett material måste vi veta dess värmekapacitet 
antingen uttryckt per massenhet eller volymenhet. Värmekapaciteten per massenhet, c (Jkg-

1K-1), är den värmemängd som krävs för att höja temperaturen på ett kilo av ämnet en K. Om 
värmekapaciteten per massenhet multipliceras med ämnets densitet, ρ, fås värmekapaciteten 
per volymenhet, C (Jm-3K-1).  
 
Då ett material har flera beståndsdelar, som en jordart ofta har, används ett viktat värde på 
värmekapaciteten: 
 
Cs = XmCm + XoCo + XvCv                (2.4.6) 
 
där X är volymandelen mineraler, organiskt material respektive vatten. 
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I frusna jordar betyder det ofrusna vatteninnehållets temperaturberoende att ändringar i 
värmelagring domineras av den latenta värmen, särskilt gäller detta i temperaturintervallet 
närmast under 0°C. Den totala ändringen i värmelagring ges då av  
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fLCdTH ´                  (2.4.7) 

 
(Williams & Smith 1989, efter Lunardini, 1981) där den första termen är (sensibla) 
värmekapaciteten hos jorden och den andra termen är den latenta värmekapaciteten.  
 
Det ofrusna vatteninnehållets temperaturberoende gör att den latenta värmen frigörs över ett 
intervall av negativa temperaturer, ekvation (2.4.7) får då följande utseende: 
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där dθu är ändringen i ofruset vatteninnehåll mellan Ti och Tf. Ändringar i värmeinnehållet i 
jorden kommer därför innehålla en stor latent värme komponent över den del av 
temperaturintervallet där det är tillräcklig lutning (dθu/dT) på fryspunktsnedsättningskurvan. 
 
Effekten av den latenta värmen sägs ofta vara en skenbar värmekapacitet hos jorden. Ett 
exempel: Om vi har en kubikmeter vatteninnehållande jord med värmekapacitet 3 MJm-3K-1 i 
det ofrusna tillståndet så går det åt 3MJ för att sänka temperaturen från 1°C till 0°C. Sänker 
man sedan temperaturen ytterligare till någon temperatur under fryspunkten så kommer latent 
värme motsvarande den mängd vatten som fryser under just det temperaturintervallet frigöras. 
På detta sätt verkar jorden ha högre värmekapacitet än den skulle ha om ingen fasförändring 
genomgås. 
 
Eftersom hastigheten med vilken vattnet i jorden fryser till is är temperaturberoende så 
kommer den skenbara värmekapaciteten per volymenhet att variera med temperaturen på 
följande sätt: 
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2.4.6 Termisk diffusivitet 
 
Eftersom termisk diffusivitet är kvoten K/C så beror dess variation på hur dessa två varierar 
med vatteninnehåll. Om vatten tillförs en torr jord så ökar konduktiviteten snabbare än 
värmekapaciteten vilket gör att diffusiviteten ökar med ökande vatteninnehåll. Då 
vattenhalten är hög kommer ökningen i konduktivitet plana ut medan värmekapaciteten 
fortsätter att öka med konstant hastighet. På grund av detta kan diffusiviteten börja minska när 
vattenhalten blir stor nog. Värmediffusionen hämmas därför vid låg vattenhalt på grund av 
den låga termiska konduktiviteten och vid hög vattenhalt av den stora värmekapaciteten.  
 
Den termiska diffusiviteten hos frusen jord är kraftigt temperaturberoende och domineras av 
värmekapacitetstermen, detta gäller särskilt i intervallet 0°C till -3°C se figur 2.3. Men med 
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minskande temperatur så gör den ökande konduktiviteten och den minskande skenbara 
värmekapaciteten att diffusiviteten ökar. 
 

3. Metodik 
 
3.1 Datamaterial 
 
De data som använts i arbetet är insamlade på Försvarsmaktens mätplatser på följande orter 
med början norrifrån: Korpilombolo, Nattavaara, Boden, Luleå, Uppsala och Västerås. 
Orterna har parats ihop enligt kriteriet att avståndet dem emellan skulle ligga inom intervallet 
50 – 100 km; Boden - Luleå, Uppsala - Västerås och Korpilombolo - Nattavaara. Figur 3.1 
visar de olika stationernas lägen. 
 

 
Figur 3.1. Figuren visar de olika stationernas lägen. 1.Nattavaara. 2.Korpilombolo. 3.Boden. 4.Luleå. 5.Västerås. 
6.Uppsala. 
 
Tabell 1 visar vilken jordart respektive orts mätplats består av samt hur många år som varit 
användbara hos de olika paren samtidigt.  
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Tabell 1. Tjälstationer och jordarter samt antal användbara år. 
Ort Jordart Användbara år 
Korpilombolo Stenig morän 
Nattavaara Mull-sand 

6 år snöröjt, 7 år 
icke snöröjt 

Boden Lera 
Luleå Sand 

29 år snöröjt, 28 
år icke snöröjt 

Uppsala Lera, morän i 
botten 

Västerås Lera 

11 år snöröjt, 12 
år icke snöröjt 

 
 
De uppgifter som erhållits från Försvarsmakten är dygnsmedelvärden av lufttemperaturen, 
dagliga uppgifter om snödjupet samt veckovisa mätningar av tjäldjupet. Erhållna data var av 
skiftande kvalitet, vissa orter hade helt obrutna mätserier medan andra hade stora luckor. 
Detta ställde till en del ganska stora problem då obrutna mätserier är viktigt vid beräkning av 
bland annat temperatursummor och medelvärden.  
 
Vid varje mätstation har två tjäldjupsmätningar gjorts, en på snöröjd plats och en där det 
naturliga snötäcket bevarats i så stor utsträckning som möjligt. Snöröjningen omfattar en 
cirkel med radien tre meter runt mätaren. Denna sopas eller skottas efter varje avslutat snöfall 
eller snödrev. Enligt Försvarsmaktens ”Instruktion för tjälmätning”, vilken ligger som bilaga i 
Furugård (1983), ska mätningarna utföras varje onsdag och sträcka sig mellan november och 
maj. Det har emellertid visat sig att mätningar utförts på andra dagar än onsdag och även 
under månaderna oktober, juni och i vissa fall även juli. 
  
Tjäldjupsmätningarna har utförts med ett instrument ursprungligen utvecklat av Gandahl 
(1957). Mätaren består av ett rör nedstucket i marken. Röret är fyllt med vatten färgat med 
metylenblått, då vätskan fryser blir den färglös och tjäldjupet kan avläsas på rörets utsida som 
försetts med en cm-skala. Rören bör vara så pass långa att säsongens maximala tjäldjup kan 
avläsas. Så är dock inte alltid fallet. Detta kan bero på felaktig nedsättning av rören eller att 
rören helt enkelt är för korta trots korrekt nedsättning. 
 
3.2 Metoder 
 
3.2.1 Databehandling 
 
Det visade sig att det ofta fanns luckor i mätserierna, ibland saknades bara några dygn, andra 
gånger kunde flera år saknas. Detta gäller såväl tjäldjupsmätningarna som temperatur- och 
snödjupsserierna.  
 
Tjäldjupet uppmättes en gång i veckan, varför det var nödvändigt att beräkna även 
veckomedelvärden av temperatur och snödjup. Dessa relaterades sedan på följande sätt till 
tjäldjupsmätningarna: 
 
Tjäldjup Medeltemperatur Medelsnödjup 
Uppmäts på onsdagen 
 

Beräknat av 
dygnsmedelvärden uppmätta 
från onsdag till tisdag veckan 
innan tjäldjupsmätningarna. 

Beräknat av snödjup 
uppmätta från onsdag till 
tisdag veckan innan 
tjäldjupsmätningarna. 
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Här har antagits att tjäldjupet alltid mäts på onsdagar, vilket inte alltid varit fallet. Detta gör 
att det inte är säkert att medeltemperaturen och medelsnödjupet som används i beräkningarna 
verkligen är de värden som påverkat tjälen veckan innan den uppmätts. Det skulle dock 
innebära orimligt mycket arbete att beräkna ”rätt” medelvärden för alla veckor, år och orter, 
det skulle innebära att det måste göras manuellt. 
  
Vid beräkningen av veckomedelvärdena har kravet att det måste finnas fem eller fler värden i 
i veckan ställts. Efter införseln i tjäldjupsfilen måste därför alla värden gås igenom och de 
luckor som finns måste om möjligt täppas till. Luckor i tjäldjupsserierna interpolerats linjärt, 
det gäller såväl enstaka värden som luckor på flera veckor. Det finns tillfällen då 
interpolationen inte kunnat göras på ett bra sätt, då har helt enkelt den säsongen fått förkastas. 
 
Enveckorsluckor i temperatur- och snöserierna har även de interpolerats linjärt. Däremot har 
inte luckor längre än en vecka behandlats på samma sätt, då risken för stora fel är alltför hög. 
Istället har trenderna i en närliggande orts medeltemperatur- och medelsnödjupsserier 
studerats. Dessa trender har därefter antagits gälla även på den andra orten.  
 
3.2.2 Modellansatser 
 
3.2.2.1 Snöröjd yta 
 
Beräkningar har utförts från vecka 40 fram till vecka 23. Innan vecka 40 har det inte något år 
hunnit bildas tjäle på någon av orterna, däremot kan det fortfarande finnas tjäle kvar i marken 
vecka 23. Beräkningarna har utförts dels för snöröjd och dels för icke snöröjd yta. Ett antal 
olika modeller har testats för de olika stationsparen. Grunden för modellerna är följande 
formel: 
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BH =                    (3.1) 

 
där H1 är beräknat tjäldjup på plats ett, H2 är uppmätt tjäldjup på plats två och B1 och  B2 är 
jordartskonstanter för de båda platserna. Dessa jordartskonstanter bestämdes av Furugård 
(1984) med hjälp av regressionsanalys för åren 1966-1980. Boden - Luleå har använts för att 
kontrollera om värdena på B1 och B2 ger liknande resultat i uppskattningen av tjäldjupet för 
åren 1980-2001 som för 1966-1980. Skillnader borde inte finnas med tanke på att jordarterna 
inte förändras med åren. Det enda som kan förändras är vatteninnehållet. Endast små 
skillnader mellan de båda perioderna förekommer. Därför finns det inget hinder att använda 
dessa konstanter för beräkningarna trots att de är framtagna med hjälp av värden från perioden 
1966-1980 som senare används i modellberäkningarna. Detta antas även gälla för de andra 
orterna. 
 
När kontrollen av jordartskonstanterna var klar infördes temperatursumman för de båda 
orterna i modellen. En formel för beräkning av tjäldjupet får då följande utseende: 
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där K1 och K2 är de ackumulerade temperatursummorna för de båda orterna. De 
ackumulerade temperatursummorna är vektorer där första värdet är summan av första veckans 
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medeltemperatur, andra värdet är summan av första och andra veckans medeltemperaturer, 
tredje värdet är summan av första, andra och tredje veckans medeltemperaturer och så vidare. 
Alla veckomedelvärden som är större än noll från vecka 40 då beräkningarna började sattes 
till noll. Därefter summerades resten av säsongen med tecken, det vill säga negativa och 
positiva värden summerades fram till vecka 23. Att sätta alla positiva värden till noll i början 
av säsongen borde inte ge några större fel, vid positiva veckomedeltemperaturer hinner ingen 
nämnvärd tjäle bildas. Visserligen kan temperaturen någon dag, eller natt, ligga under 
fryspunkten, men den tjäle som då bildas kommer vara mycket grund och försvinner snabbt 
då temperaturen stiger över noll. 
 
Tjäldjupet har beräknats veckovis för ett antal år. Därefter har medianvärdet av tjäldjupet 
varje vecka, för alla år, beräknats. Skillnaden mellan medianvärdet av det beräknade tjäldjupet 
och medianvärdet av det uppmätta tjäldjupet beräknades sedan. 
 
En annan formel som testats är 
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Anledningen till att även kvadratroten ur temperatursumman testades beskrivs i nedanstående 
resonemang.   
 
I Andersson (1964) härleds en formel för beräkning av tjäldjupet, vid härledningen fås en 
andragradsekvation som efter vissa förenklingar ger att tjäldjupet under snöfri mark kan 
beräknas med  
 

tCz θ=                    (3.4) 
 
där z är tjäldjupet, C är en koefficient som brukar kallas tjälkoefficient och θt är köldsumman 
där θ är medeltemperaturen under tidsperioden t. Köldsumman brukar uttryckas i graddagar. 
Köldsumman under tjälsäsongen beräknas sedan som Σθ∆t. Tjäldjupet är alltså proportionellt 
mot roten ur köldsumman, och temperatursumman som används i detta arbete skulle mycket 
väl kunna ersättas med köldsumman med den skillnaden att K multipliceras med 7 (det antal 
dagar som medelvärdet är beräknat av), men eftersom det är kvoten mellan de båda platsernas 
temperatursummor som används gör det ingen skillnad om multipliceringen utförs eller inte.  
 
Eftersom K1 och K2 är negativa under hela säsongen är det deras absolutbelopp som används, 
kvadratrotstermen behandlades därför på följande sätt 
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Skillnaden mellan beräknat och uppmätt tjäldjup har i de fall det varit möjligt jämförts mellan 
olika tidsperioder, i fallet Boden-Luleå har perioderna 1966-1980, 1980-2001 och 1966-2001 
kunnat jämföras. De övriga två stationsparen har inte kunnat kontrolleras på samma sätt på 
grund av att antalet användbara säsonger är få. 
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3.2.2.2 Icke snöröjd yta 
 
Uppskattningar skulle enligt målsättningen kunna göras både för snöröjd och icke snöröjd yta. 
Då samma modeller och utvärderingsmetodik som för snöröjd yta användes skilde sig 
resultaten åt ganska rejält. Det borde vara snödjupet som orsakat denna skillnad eftersom 
förhållandena på de båda platserna är identiska förutom just snödjupet. Snödjupet måste 
därför införas i modellen. 
 
I arbetet eftersträvas att H1beräknat  – H1uppmätt = 0, det vill säga skillnaden mellan beräknat och 
uppmätt tjäldjup ska vara noll, därför ansattes följande modellförslag: 
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där n är en konstant och  
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där S1 och S2 är medelsnödjupet på de båda platserna. Första termen i högerledet i ekvation 
(3.6) betecknas H1. För att räkna ut n skriver vi 
 

SnHH
uppmätt

=− 11                   (3.8) 
 
vilket är en ekvation på formen y = kx + l. Ett n för varje år beräknades och medelvärdet av 
alla n användes sedan i beräkningarna. n har i fallet Boden - Luleå baserats på både hela 
säsongens 36 veckor och på de 26 första veckorna. 
  

4. Resultat 
 
Korpilombolos tjäldjup räknades ut med hjälp av Nattavaaras. Figur 4.1 visar skillnaden 
mellan beräknat och uppmätt tjäldjup som funktion av tiden då ekvationerna (3.1), (3.2) och 
(3.3) används. I figuren underskattas tjäldjupet nästan under hela säsongen och av alla 
modellförslagen. Kring 11: e – 12: e veckan är felet speciellt stort, tjälen underskattas med 
mellan 0,3 och 0,5 meter. Man kan konstatera att resultaten för snöröjd yta överlag är ganska 
dåliga, bäst resultat ger ekvation (3.1). Figur 4.2 visar skillnaden mellan beräknat och uppmätt 
tjäldjup som funktion av tiden då ekvation (3.6) används. I figuren överskattas istället tjälen 
under i stort sett hela säsongen men inte lika kraftigt som underskattningen i figur 4.1. En 
positiv topp syns kring 10: e veckan men felet är inte lika stort som det kraftiga negativa felet 
kring 11: e – 12: e veckan i figur 4.1. Kurvan uppför sig hyfsat fram till och med 30: e 
veckan, därefter blir felet kraftigt positivt. Värdet på n = 0,13.  
 
Bodens tjäldjup räknades ut med hjälp av Luleås tjäldjup. Skillnaden mellan beräknat och 
uppmätt tjäldjup har i de fall det varit möjligt jämförts mellan olika tidsperioder. För Boden-
Luleå har perioderna 1966-1980, 1980-2001 och 1966-2001 kunnat jämföras. Endast mycket 
små skillnader mellan perioderna syntes. Enbart resultatet från perioden 1966-2001 redovisas 
i figur 4.3. I figur 4.3, som visar skillnaden mellan beräknat och uppmätt tjäldjup som 
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funktion av tiden då ekvationerna (3.1), (3.2) och (3.3) används, ser man att kurvan som är 
uträknad med bara jordartskonstanterna uppvisar det minsta felet i början av säsongen medan 
de båda andra kurvorna ger bättre resultat från ungefär den 17: e veckan. Efter den 29: e 
veckan spårar modellen ur helt och underskattar kraftigt tjälen i Boden. Figur 4.4 visar hur 
skillnaden mellan beräknat och uppmätt tjäldjup skiljer sig åt då ekvation (3.6) används med 
konstanten n baserad på olika antal veckor. Figuren visar att konstanten beräknad med enbart 
de 26 första veckornas värden ger ett bättre resultat än om den är beräknad för alla 36 
veckorna. Även i detta fall, precis som i figur 4.2 finns en positiv topp i början av säsongen, 
men nu förskjuten några veckor till höger i diagrammet. Felet blir stort efter den 27: e veckan. 
Värdet på n36 = 0,62 och n26 = 0,72. 
 
Västerås tjäldjup uppskattades med hjälp av Uppsalas tjäldjup. I figur 4.5, som visar 
skillnaden mellan beräknat och uppmätt tjäldjup då ekvation (3.2) och (3.3) används, syns att 
felet i princip ligger mellan ±10 cm fram till den 27: e veckan. Därefter blir felet mycket stort. 
Figur 4.6 visar skillnaden mellan beräknat och uppmätt tjäldjup då ekvation (3.6) används, 
kurvan ligger hela tiden ganska nära y = 0 men hoppar upp och ner ganska mycket. Ingen 
markant topp som i fallen Korpilombolo - Nattavaara och Boden - Luleå kan urskiljas, 
uppskattningen spårar heller inte ur på samma sätt som i de övriga fallen. Värdet på n i detta 
fall är –0,13. 
 
Nedan presenteras sex olika figurer med resultat. De figurer som visar resultat för snöröjda 
ytor har samma skalning på axlarna och de som visar för icke snöröjda ytor har samma 
skalning på axlarna. 
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Figur 4.1. Heldragen kurva är skillnaden mellan beräknat och uppmätt tjäldjup då tjäldjupet är uträknat med 
bara jordartskonstanterna, ekvation (3.1). Kurvan med stjärnor är skillnaden mellan beräknat och uppmätt  
tjäldjup då tjäldjupet är uträknat med ekvation (3.3). Kurvan med ringar visar skillnaden mellan beräknat och 
uppmätt tjäldjup då tjäldjupet är beräknat med ekvation (3.2). 
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Figur 4.2. Figuren visar skillnaden mellan beräknat och uppmätt tjäldjup då ekvation (3.6) användes för att 
beräkna tjäldjupet. 
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Figur 4.3. För förklaring se figur 4.1.  
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Figur 4.4. Kurvorna visar skillnaden mellan beräknat och uppmätt tjäldjup då ekvation (3.6) används. Kurvan 
med stjärnor visar resultatet då konstanten n baseras på de 26 första veckorna. Kurvan med ringar visar 
resultatet då n baseras på alla 36 veckorna.  
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Figur 4.5. Kurvan med stjärnor visar skillnaden mellan beräknat och uppmätt tjäldjup då ekvation (3.3) används 
vid beräkning av tjäldjupet. Kurvan med ringar visar samma sak då ekvation (3.2) används vid beräkning av 
tjäldjupet.. 
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Figur 4.6. Figuren visar skillnaden mellan beräknat och uppmätt tjäldjup då ekvation (3.6) används vid 
beräkning av tjäldjupet. 
 
 
Till sist kan sägas att fram till 25: e veckan ligger felet i uppskattningarna nästan hela tiden 
under ± 15 cm utom för Korpilombolo - Nattavaara där tjälen underskattas kraftigt mellan 10: 
e och 15: e veckan. 
 

5. Diskussion av tänkbara felkällor 
 
Att medianvärdet använts i beräkningarna istället för aritmetiska medelvärdet beror på att 
tjälsäsongen börjar olika tidigt från år till år. Om tjälsäsongen börjar extremt tidigt något år 
skulle detta därför få stort utslag i beräkningarna för de första veckorna. Detta undviks nu 
genom att använda medianvärdet.  
 
Det kan möjligen ifrågasättas att använda konstanter i beräkningarna som är framtagna med 
hjälp av samma värden som modellberäkningarna gjorts för eftersom det blir rundgång i 
beräkningarna. Men kontrollen som genomfördes för Boden - Luleå genom att jämföra 
resultaten för perioden 1966-1980, det vill säga den period som användes av Furugård (1984) 
för att beräkna jordartskonstanterna, med perioden 1980-2001 visade att resultaten för 
perioden 1966-1980 inte skiljer sig nämnvärt från resultaten perioden 1980-2001. Detta antas 
även gälla för de andra orterna, det vill säga att deras konstanter kan användas för 
beräkningarna trots att samma kontroll inte kunnat göras i dessa fall på grund av att 
mätserierna varit för korta.  
  
I Furugård (1984) fastslås också att ekvationen för beräkning av tjäldjupet under snöröjd yta, 
ekvation (3.4), inte kan tillämpas längre än till tjälsäsongens kulmination och därför har i 
regressionsanalysen enbart värden fram till denna tidpunkt använts. Jordartskonstanterna är 
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därför bestämda med värden fram till någon gång mellan mitten av februari till mitten av 
mars. Detta kan vara en bidragande orsak till att modellerna visar stora fel under slutet av 
tjälsäsongen. De processer som verkar när tjälen håller på att gå upp fångas inte upp av 
regressionsanalysen och kan delvis förklara varför tjäldjup beräknat med ekvation (3.1) ger ett 
bra resultat i början av säsongen för att sedan ge stora fel i slutskedet. De egenskaper som kan 
tänkas ingå i B under början av säsongen är ett medelvärde av markens vatteninnehåll och ett 
medelvärde av grundvattenytans läge för åren 1966 – 1980. Med tanke på att de olika 
jordartskonstanterna gick bra att använda även för perioden 1980 – 2001 i fallet Boden - 
Luleå så verkar dessa vara ganska konstanta från år till år. 
 
Nollsättningen av alla temperaturer som är positiva från tjälsäsongens början medför att tjäle 
inte felaktigt beräknas då temperaturen är positiv. Då det är veckomedeltemperaturer som 
används så medför en positiv sådan att ingen, eller möjligtvis mycket grund, tjäle kunnat 
bildas. Den tjäle som eventuellt uppkommit har förmodligen gjort så under kalla nätter, men 
den försvinner snabbt sedan temperaturen stigit på dagen. Det kan hända att 
medeltemperaturen är positiv på en ort och negativ på en annan under början av tjälsäsongen, 
men de relativt korta avstånden mellan stationerna som studerats samt att det är just 
veckomedelvärden som använts gör att detta sällan inträffar och skulle det hända så rör det sig 
om max en vecka som blir felaktigt beräknad, det skulle alltså kunna inträffa att man får 
beräknad tjäle noll cm fast det finns tjäle i marken.  
 
I fallet Boden - Luleå blir resultatet bättre för icke snöröjd yta då konstanten n bestäms med 
enbart de 26 första veckornas värden. Orsaken till detta är att det under slutet av säsongen 
finns tjäle kvar i marken då snön smält bort, det är enbart den undre gränsen för tjälen som 
studerats och denna är förhållandevis konstant från tjälsäsongens kulminering och framåt. 
Tjälen släpper istället uppifrån och vad som plottas kan till exempel vara 150 cm tjäle mot 
noll snödjup någon gång fram i maj, om man använder alla 36 veckorna, trots att det kanske 
bara finns tjäle i ett skikt på 10 cm mellan 140 och 150 cm ned i marken. Detta medför att 
många punkter med höga värden ligger på linjen för noll snödjup och detta påverkar givetvis 
beräkningen av n. Eftersom n enbart kommer in i beräkningarna då ett snötäcke förekommer 
bör därför inte de värden då det finns tjäle men inget snötäcke vara med i regressionsanalysen. 
Detta gäller främst under slutet av tjälsäsongen, i början av säsongen kan samma sak 
förekomma med då är tjälen så grund att dessa värdepar inte har lika stor inverkan på 
resultatet. Att bortse från de tio sista veckorna testades enbart för Boden - Luleå, men även i 
övriga fall borde ett bättre resultat uppnås om samma sak utförs. Värdet på n skiljer sig från 
stationspar till stationspar vilket är väntat. Ett exempel: Stationer i nordöstra norrland ligger i 
nederbördsskugga och får därför djup tjäle på grund av litet snötäcke medan stationer som 
ligger i nederbördsrikare områden får grundare tjäle trots att temperaturen kan vara densamma 
på båda stationerna. 
 
Ingen hänsyn tas i arbetet till att densiteten hos snön, och därmed också 
värmeledningsförmågan, ändras under säsongens lopp. Att i modellen också införa 
värmeledningsförmågan hos snön för olika perioder under säsongen skulle kunna ge bättre 
resultat. Beskow (1935) redovisar värden på snöns värmeledningsförmåga som kan användas 
för olika vintermånader, men dessa värden går nästan enbart att använda i kalla klimat där det 
inte förekommer omväxlande perioder med tö och frost. I Lundin (1989) beskrivs en formel 
för att beräkna snöns densitet och denna kan därefter användas för att beräkna 
värmeledningsförmågan.  
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I modellen används lufttemperaturen uppmätt på två meters höjd. Bättre hade varit om 
marktemperaturen istället kunnat användas. Men inga mätningar av denna har skett på de 
aktuella stationerna och därför approximeras marktemperaturen med lufttemperaturen. Det 
borde dock inte ge några större fel att göra på detta sätt då temperaturen mäts på samma sätt 
på båda stationerna och det är förhållandet dem emellan som används. Men skillnader i 
molnmängd mellan platserna kan, speciellt under våren då solen börjar stå högt på himlen, 
påverka instrålningen och därmed också temperaturen vilket kan vara ännu en orsak till att 
modellerna ger stora uppskattningsfel i slutet av säsongerna. Även nederbörden under hösten, 
innan tjälsäsongen börjar, skulle kunna tas med i modellen. Denna påverkar markens 
fuktinnehåll och ändringar i fuktinnehåll påverkar jordens termiska egenskaper ganska 
radikalt. Nederbörden mäts på de flesta stationer men markens vatteninnehåll behöver mätas 
precis innan tjälsäsongen börjar under ett flertal år så att man får ett samband mellan 
nederbörden under hösten och markens fuktinnehåll när säsongen börjar. 
 
Stationernas lägen och beskaffenhet skulle säkert kunna förklara en del av felen; 
grundvattennivån i marken påverkar tjälens tillväxt och olika ytmaterials isolerande 
egenskaper skiljer sig åt från plats till plats och spelar också roll för hur mäktig tjälen blir. 
Inga utförliga stationsbeskrivnigar finns dock att tillgå så det är svårt att säga något om hur 
mycket detta kan ha påverkat resultatet. 
 
Att orterna i stationsparen inte mätte tjäldjupet på samma dag kan medföra att ett visst fel 
förekommer. I arbetet har antagits att tjäldjupet på alla orter uppmättes på onsdagar och på 
grund av detta har alla medeltemperaturer och medelsnödjup beräknats från onsdag till tisdag, 
detta medför att de värden som räknats fram inte alltid är de som verkligen påverkat tjäldjupet 
veckan mellan mättillfällena. Någon eller några dagars förskjutning har förekommit vissa år 
men hur stort felet blir är svårt att säga, det beror helt på hur kalla de förskjutna dagarna varit. 
Det är heller inte alla år och alla orter som haft förskjutningar i mätdagen och de som inte haft 
det vissa år kan nästa år helt plötsligt ha ändrat mätdag, detta gör det ännu svårare att försöka 
sig på att säga hur stort felet varit. Man skulle även kunna tänka sig att felen tar ut varandra så 
att det inte får någon påverkan alls. Det skulle dock vara oerhört tidsödande att räkna ut rätt 
medelvärden för alla veckor, år och orter så saken kan tyvärr inte kontrolleras. Men en 
uppskattning av felets storlek kan kanske ändå göras genom att anta att det max är två dagars 
förskjutning mellan orterna. Tjäldjupet växer till med som mest några cm per dygn så felet på 
grund av förskjutning i mätdag kan uppskattas till 5 – 6 cm. 
 
I formlerna har det genomgående antagits att kvoten H1/H2 är proportionell mot K1/K2 eller 
kvadratroten ur K1/K2. Detta är naturligt eftersom antagandet gjorts att tjäldjupet är 
proportionellt mot köldsumman eller kvadratroten ur köldsumman (ekvation 3.4). Andra 
antaganden skulle kunna göras. Till exempel att H1/H2 är proportionell mot skillnaden K1 – 
K2. Frånsett att man får en dimensionslös kvot som är proportionell mot temperatur borde 
detta ofta ge orimliga värden. Man skulle exempelvis få kvoten lika med noll (och H1 = 0) om 
köldsummorna för de båda platserna skulle vara exakt lika. Även om de inte är exakt lika men 
av samma storleksordning skulle vi troligen få relativt orimliga resultat eftersom små 
ändringar i denna skillnad skulle ge stora ändringar i kvoten H1/H2. Att köldsummorna på de 
båda platserna har samma storleksordning är ofta fallet i verkligheten. 
 
5.1 Korpilombolo - Nattavaara 
 
Det verkar som om tjäldjupsmätaren är felaktigt nedsatt eller att något mättekniskt problem 
förekommit i Nattavaara, nästan varje vinter är det maximala tjäldjupet 177 cm, ibland mindre 
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men aldrig större. Detta kan förklara varför tjäldjupet i Korpilombolo underskattas hela 
säsongen, men det förklarar inte den stora underskattningen av tjäldjupet mellan 10: e och 
15:e veckan eftersom tjäldjupet inte hunnit bli större än 177 cm så tidigt under säsongen. 
Samma problem förekommer inte i fallet med icke snöröjd yta. Detta på grund av att det 
maximala tjäldjupet under snötäcket inte överstiger 177 cm. Dessutom är det inte samma 
mätare så även om tjäldjupet hade överstigit 177 cm det är inte säkert att samma fel hade 
förekommit i detta fall. Det stora felet i början skulle kunna bero på brister i snöröjningen, 
men att samma fel skulle uppstå varje säsong vid ungefär samma tidpunkt verkar osannolikt. 
Kanske är det en egenskap hos jordarterna som gör att tjälen växer till snabbare i 
Korpilombolo än i Nattavaara. 
 
I figur 4.2 syns en topp vid 10: e veckan, denna skulle kunna bero på att snön lägger sig olika 
tidigt eller att det kommer olika mycket snö på de båda platserna just i början av säsongen. 
Avståndet mellan orterna är ungefär 100 km fågelvägen och Nattavaara ligger närmare 
fjällkedjan så tiden för första snötäcket behöver inte sammanfalla på de båda orterna och det 
är inte heller säkert att det kommer lika mycket snö på de båda orterna. Beskow (1935) 
skriver att även ett snötäcke på endast 1 dm vid en medeltemperatur av -2°C i snöytan kan 
förhindra fortsatt tillväxt av tjälen eller rent av få redan bildad tjäle att börja smälta 
underifrån, förutsättningarna är att temperaturgradienten är ≥ 2°C/m. För norrländska 
förhållanden gäller att gränstemperaturen för ett snötäcke på 2 dm är –6°C för en 
temperaturgradient på 3°C/m och för 3 dm gäller temperaturen –9°C. Även en förhållandevis 
liten skillnad i snödjup kan alltså påverka tjälbildningen kraftigt och bidra till stora skillnader 
orterna emellan. 
 
5.2 Boden - Luleå 
 
Toppen vid 12: e – 13: e veckan i figur 4.4 kan kanske förklaras på samma sätt som toppen i 
Korpilombolo – Nattavaara (figur 4.2), toppens förskjutning några veckor kan bero på att 
snön lagt sig senare i Boden – Luleå jämfört med Korpilombolo - Nattavaara, kanske till följd 
av att Bottenviken mildrar klimatet en aning.  
 
5.3 Västerås - Uppsala 
 
Toppen som finns i diagrammen över icke snöröjd plats för de båda andra stationsparen 
förekommer inte i fallet Västerås – Uppsala. Felet är litet under hela säsongen och modellen 
spårar inte ur som den gjort i de andra fallen. Orsaken till detta kan vara att jordmånen på 
båda platserna är lera. Detta gör att tjälen går upp ungefär samtidigt och med samma hastighet 
på båda ställena. 
 
5.4 Felanalys 
 
Genom att basera konstanten n på de 26 första veckorna istället för alla 36 veckorna minskas 
felet med ca 5 cm mellan 14: e och 28: e veckan för Boden - Luleå för icke snöröjda ytor. 
Samma resultat skulle förmodligen uppnås om detta görs för de andra stationsparen. 
Skillnaden i mätdag mellan två orter, om vi antar att tjälen tillväxer med 2 - 3 cm per dygn, 
kan orsaka ett fel på 5 – 6 cm under snöröjd yta då antagandet att som mest två dagars 
förskjutning förekommer. Furugård (1984) antar att tjälnedträngningshastigheten är 
densamma under snötäckt mark som under snöfri mark så samma fel borde enligt det 
resonemanget förekomma även i fallet icke snöröjd yta. För Korpilombolo – Nattavaara 
tillkommer ytterligare ett fel i fallet snöröjd yta då det förmodligen är fel på tjäldjupsmätaren. 
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Storleken på felet är svårt att uppskatta men en underskattning på 10 – 20 cm verkar inte 
orimligt om man jämför med den icke snöröjda ytan och trenderna i felet för snöröjd och icke 
snöröjd yta hos de andra stationsparen. 
 

6. Slutsatser 
 
I Figur 4.1 – 4.5 som visar skillnaden mellan beräknat och uppmätt tjäldjup som funktion av 
tiden syns att felet blir stort någon gång mellan 25: e och 30: e veckan. För snöröjda ytor 
underskattas tjäldjupet för alla tre stationsparen, underskattningen ligger mellan ca 0,5 och 1,2 
meter under slutet av säsongen. För icke snöröjd yta överskattas istället tjäldjupet med mellan 
0,1 och 0,8 meter under slutet av säsongen. Modellen bör därför ej användas för 
uppskattningar efter 25: e veckan. 
 
Undersökningarna i arbetet har visat att ekvation (3.3), det vill säga den ekvation där båda 
platsernas jordartskonstanter och kvadratroten ur respektive orts temperatursummor ingår, ger 
mest realistiska resultat under intjälningsperioden och under högvintern för snöröjd yta. Från 
och med 25: e veckan (ungefär vecka 13 ett normalt år) ger däremot modellen inte längre 
några realistiska resultat. Andra modeller som testats är ekvation (3.1) där enbart de båda 
orternas jordartskonstanter ingår och ekvation (3.2) där jordartskonstanterna och 
temperatursummorna (ej kvadratroten ur temperatursummorna) ingår, dessa gav dock ett 
sämre resultat sett till hela säsongerna. 
 
Undersökningarna för icke snöröjd yta visar att ekvation (3.6) ger mest realistiska resultat 
under intjälningsperioden och under högvintern men att även denna ger felaktiga resultat från 
och med 25: e veckan. Då ekvation (3.6) används är det bra om det finns några års gamla 
mätningar att använda för att beräkna konstanten n. Detta fungerar bra om man vill uppskatta 
tjäldjupet på nedlagda mätplatser. Finns det inga gamla mätningar får n helt enkelt uppskattas 
och anpassas för att ge så bra resultat som möjligt. 
 
I de flesta fall, både för snöröjd yta och icke snöröjd yta, ligger felet mellan ± 20 cm fram till 
den 25: e veckan. Detta är maxvärdet, undantaget Korpilombolo -  Nattavaara, och ofta ligger 
felet snarare kring ± 10 cm och enbart någon enstaka vecka når upp till 20 cm. 
 

7. Tack 
 
Jag vill tacka mina handledare Gustav Grandin och Lars – Christer Lundin för all hjälp och 
vägledning de gett mig under arbetets gång. Jag vill även tacka Christer Sjölin för 
framtagningen av temperatur-, tjäl-, och snödjupsdata ur Försvarsmaktens databas. 
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