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oelmiska soudier.

17

1942

Gunnar Hallgren. Om sambandet mellan grundvattenståndet och
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Sigvard Andersson. Kompendium
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22
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23
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24
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25
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26
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Si'g vard Andersson. Skrivningar i agronomisk hydroteknik.
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Gösta Berglund och Stj,g Sjöberg. Undersökning av p'laströrstäckdikningar.
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Dalgångarna
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några hydro-

KapiHar.itet.

Institutionen för lantbTukets
hydroteknik
Försöksavdelningen

.-_.1Jpp sala 7
Agr.lic. Gösta Berglund och

lantmästare Stig Sjöberg
8.9 1964

Under sökning av plaströr s1läckdiknhl€;ar
Våren 1964 undersöl:,:tes ett antal plaströrstäckdikningar •

Syfte~

med undersökningen var att belysa i vilken omfattning det uppkommer
deformationer och skador på rören genom de påfrestningar rören utsättes för i praktisk användni.ng, De undersökta dikningarna hade
/

,I

utförts under år 1963 samt i vissa fall under hösten 1962.
Sättet för undersökningens genomförande
Undersökningen utfördes genom en sondering av ledningIU'na. För
detta ändamål använde s ett 4·5 meter långt stålband (rensband ) på
vars ena ända tolkar av olika diameter kunde anbringas. Tolkarna
bestod av 5 cm långa? cylindriska proppar av plexiglas. Tolkserien
omfattade tolkar med diameter från 10 mm och upp till 90 mm med
två millimeters intervall.
Sedan ledningen frilagts infördes tolkarna med hjälp av stålbandet. Sonderingen började med en tOlk? som nätt och jämnt gick
in i röret, Den sträcks:, tolken kunde införas i ledningen noterades. Sedan

forts[~ttes

på samma sätt sonderingen med tolkar av

successi.vt mindre och mindre dinmeter alltefter de deformationer
som påträffades tills hela måttbandet utnyttjats.
Resultatens redovisning
Resultaten från dessa undersökningar redovisas i en tabell för
varje provplats, Tabellen inledes med namnet på gården och i vilket
län gården är belägen. Vidare ges vissa tekniska upplysningar angående fältet och dikningen? plaströrets dimension so,mt o,ntalet
meter undersökt (sondero,d) ledning.
Graden

[W

defornmtion redovisas dels i millimeter och dels i

procent av rördiametern. Ank.tlet deformationer anges per 500 meter
ledning. Denna ledningssträcko, motsvarar i runt tal en a:real av
ett hektar. Deformntioner rnindre än 10 procent av rördiametern
redovisns som regel inte.

[) CDIEll ci, j Jf at

1500

lJnder

ledningcr och 1100
vj.ny1!~loricl

l.GGCr gren· ..

21 under

st

J8~Cr

J .•

.c····

o

Resultaten varierar i be

frän

~12ts

till plats be-

roende pä jordune
I

vissa fall ken

cn

be

rören

:.C o

Jot de

rikt~s

uts~Gte8

för i

_3ar~on.

undersj~ta

dik-

I andra fall har

rör brott hur också

dct att cleformcctioncrna, i en f j ii,:cöedel av
:?,toriCl 9 att

c ~j

l·~=(J.Jl

bo t::C[;tJ~tc:,~3

eTI~at

;:;"torlcl:

er

<)

S0111

fv..l

är Då t c:.lr tlG.l oell.
o(L[:'tJ

antc,let c1etormationer och
attterfylln~ng

Ltru];tu~c

8

fc~11(cn

~tcrfy

för u1cador

rör

mud jord t

L\tt ge:c

med största

bart efter

de:C[!.~l

fciltot

vsrs~~jct.

o:'t;c~ul

c~11el'

Ett 20

c.~t

oc~t

• Ile t,~

God G-t j o c:':l(;~_;er.)_

;:)L.·~t,

ördCo8
lcl;:on.

Il'J

1;~,Gtrö:ccl'l.

goc!ct,joc]:,,-

- 3 -

1'1atjord:

Ellttligt

Alv:

l\Ioig lättlero.

Dikningen utförd:

HÖEJten 1963

Dikesdjup:

.'30-90 cr:

Grävnaskin:

Grävkedj er:asldn

Rörtyp:

Släta rör

Återfyllning:

20 en sågspån? däckning för hand, slutfyllninR

I ..

ullhaltiG'? rlOig löttlera

Defornation
i

Antal deforL:ationer
pr 500 hl ledning
(,.iotsvarar ca ett ha)

i procent
(av innerdi.ametern)

LJl:1

4-8
8-10

5-9

ASKA~

11-21

16

21-26

1

9--16

16

ÖS1'ERGÖTLANDS rJi.N

~Iatjord

:

:Iulljord

Alv:

styv lera (fr.o.TJ, 40 cC:S djup)

Dikningen utförd:

Hösten 1963

Dikesdjup:

65-·75

Grävnaskin:

AaohaLlo.r

Rörtyp:

SHita rör

Återfyllni:n.g :

Glasullm::atta saet sågspån till narlqtan? pc'3,,-

CLi

lagt hösten 1963. Dikesvallen överskjuten ned
schaktblad våren 1964.

Inga deforno.tioner över 10 procent förekoL'. Dikningen utförde s
på tjälen vid teilperaturer ned till -10°0.

- 4 -

:1a t j ord:

::rulljord

Alv:

If

Dikninsen utförd:

Hösten 1963

Dil\: e sdjup :

65-75

Grävnaskin:

Aashallar

Rörtyp:

Släta rör

Återfyllnins:

GlasullsLlatta, däckning för hand Led lösjord

C,:l

hösten 1963. Dikeovallen överskjuten ned
schaktblad våren 1964.
Defornation

Antal defornationer

i procent
(av innerdiauetern)

4·- 6

8-12

18-20

37-42

pr 500 n ledning
(;:lotsvarar ca ett ha)

8

Dikningen utfördes på tjälen vid en tenperatur av ned till
_10°C. Under återfyllnj.ngsarbetet på våren kor.: traldorhjulon ned

längs Ged diket och åstadkon då den l<::raftiga defornationen till ca

40 procent, son redovisas ovan.
KARLEBY 9 ÖSTERGÖTLANDS IJÄN

:,Iatjord:

~,Ioriinlättlera

Alv:

norlinnellanlera

Dikningen utförd:

Hö sten 1963

Dikesdjup:

80-90

Grävnaskin:

Griivkedjenaskin

Rörtyp:

Släta rör

Återfyllning:

Glasullsnatta, diickning för hand ned natjord,

CIl

slutfyllning Iled schaktblad.

- 5 Antal defor;-.lationer

Defornation
i procent
(av innerdianetern)

pr 500 G ledning
(notsvarar ca ett ha)

8-10
10-14
14-18
18-22
22-24

17-21
21-29
29-37
37-46
46-50

57
29

8-14
14-20
20-26
26-32
32-38

11-19
19-28
28-36
36-44
44-53

68
21

i

J:J.Il

9
6
1

9
O

8

63

10-17
17-24

Ett rÖl: brott

21

uppt~ickte

s på 90

nIl

röret. Detta hade uppkoDnit

V:ji,

däckningen av ledningen? Skadan hade eneIlertid lagats före dikets
återfyllning. Bräokaget försvagade dook röret, son sjunkit samman
så att högst 66 nn tolken kunde föras igenom. Det windre tillfredsställande resultatet av plaströrsdiknine;en beror på att återfyllningsjorden utgjorts av lera i grov, klumpig struktur samt att
ullsmatta i ett sådant fall använts son tiickningsmaterial.

EKSUND 2 ÖSTERGÖTLANDS LÄN
Uatjord:

Kärrtorvjord

Alv:

II

Dikningen utförd:

Hösten 1963

Dikesdjup :

85-95 CD
Grävhjulsnaskin
Släta rör
20 CD sågspån? S-iLutfyllning ned sohaktblad

Grävnaskin:
Rörtyp:
Återfyllning:

Antal defornationer

Deforuation
i

Dn

6-10
10-14
14--16

i procent
(av innerdia.~18tern)

pr 500 n ledning
(notsvarar ca ett ha)

12-21
21-29

O

29-33

3

4

[;10,(3--

- 6 -

10+14

14-19

18

Dikningen utfördes under hösten 1963 och rören täcktes Ded såCspån. Återfyllningen i övrigt gjordE) s på våren 1964.
Ett par av 50

ledningarna nynnade i ett öppet dike.

I.JrJ

Dikes-

ögonen utgjordes av ca två neter långa trätrunlmor i vilka plaströren instu.ckitso De frta ändarna på dessa trulillHor hade vid undorsölmiggstillfället sjunkit? vartgenom. de instuckna plaströren deformerats.
utöver de deformationer som redovtsas t tab l,len för 75 nu rören
påträffades ett brott på ledningen 10 neter från dikesögat. Brottpt
bestod i att ledningen delat sig i en skarv. Rören låg där Ded
20 cu:s nivåskillnad? vilket förorsakade totalstopp t lodntngen.

ELLINGE 2 i:AUIÖHUS LÄN
iL.oränlättlera

lIatjord:
Alv:
Dikningen utförd:

Hösten 1963

Dike sdjup :

Grenledningar 80-90 en. StanledrJj.ngar 100·-'2 r;

Grtivnaskin:

Grävskopa

Rörtyp:

Korrugerade rör

Återfyllning:

Diickninc; för hand Lled lös jord? slutfyllning
ned schaktblad

Defornation
i

UD

Antal defornationer

i procent
(av innerd:Lauotern)

5- 7

11-16

8-12
12-18

9·-13
13-19

pr 500 Ll ledning
(notsvarar ca ett ha)

49
16

Dikningen utfördes sent på hösten. En del av grendikena hann
inte återfyllas. på våren då tjälen släppte, fylldes dikena delvis
av jord? som föll från dikets kanter. Av undersökningFJre sul taten
framgår? att rören inte toe; någon skada av
helt intakta.

detta~

Ledningarna var

.

"- 7 struuleclningarna låg tGnligen djupt. Omedelbart efter det att
clilr.esgraven återfyll ts? bör j~lde l"an

)J~ed

Llycket tungo, transporter
tt ned till rören

över dessa ledninGar. Det il' tydligt att trycket

och i'örorGakat c1eforl1lationer. utöver vad [jom redovisatG i tabellen
fannD en defor:ulation ti.ll 26 procent (24 Lml) av rÖrdiOllletern. Denna
berodde på en felaktic

~;karvninG

av ledninGen •

..BRO 2 ÖREBHO LÄIif
HorLir.u!wllanlera
Alv:
Dikningen utförd:

1963

Dikesdjup :

75-90

Griivmaskin:

GrL~vhjul

Hörtyp:

Sliita rör

Återfyllnine:

20

C~

CLl

smasldn

sågspån, slutfyllning mod schaktblad

Defor;lation

Antal c1efornationer
pr 500 i l ledning
(;ilotsvarar ca ett ha)

i procent
(av innerc1ialiletern)

6--10

12-21

9

KVINNERSTA, ÖREBHO LÄN
Matjord:

Mullrik, styv lera

Alv:

styv lera, fin Gtruktur

Dikningen utförd:

1962

Dikesdjup:

80-90 cm

Griiv;:tD-skin:

Gri:~vhjul

Rörtyp:

Sl2ta rör

Å.terfyl1ning:

Glasullsmatta, diickning för hand, slutfyll-

smaski.n

ninG med schaktblad
Antal deforrJlOtiol1eT.
i

Dn

4- 8
3-10
20-22

i procent
(av i.l'merclimlletern)

pr 500 ffi ledning
(motsvarar ca ett ha)

11- 21
21·.. 26

22
2

53-58

l

Den stora ueformatiol1en på 5f3 procent (22 im) utgjordes av ett

-

8 -

NÄR~(ES XI L Z ÖREBRO LÄN

Matjord:

Uellanlex'a

Alv:

Il

Dikningen utförd:

1963

Dikesdjup:

75-85 cn

Grti.vmaskin:

Griivhjulsnaskin

Rörtyp:

SUtta rör

Återfyllning:

20

?

C;]

grov struldur

sågspån? slutfyllning :ued schaktblad

Deformation
i

Antal deformationer

i procent
(av :innerdianetorn)

l~lLl

6-8

pr 500 D ledning
(motsvarar ca ett ha)

12-17

3

Natjord:

MUllrik, styv lera

Alv:

styv lera, fin struktur

Dikningen utförd:

1963

Dikesdjup:

80-90

Grävmaskin:

Grävh~iulsmasldn

Rörtyp:

Släta rör

Återfyllning:

Glasullsl.Ilatta? diickning för hand, slut fyll-

ClLl

ning Eled schaktblad
Defornation
i

Antal deforuationer

i procent
(av innerdiarlwtern)

DD

1 2-,21

6-12

pr 500 D ledning
(motsvarar ca ett ha)

1'7

Utöver vad son redovtsats ovarl, sonderades en 62 ineter lång
lodning il18d korrugerat rör. Ingen deformatton över 10 procent uppmättes.

- 9 HmmBOHOE[ 9 ÖHEBRO LÄN

Matjord:

t,[ull j oret

Alv:

Gyttjelera

Dikningen utförd:

1963

Dikesc1jup:

75-85 cm

Gräv:J.askin:

Grävhjulsmaskin

Hörtyp~

81i:L ta rör

Äterfyllning:

20 cm såc;spån? t,lutfyllnine; ),1ee[ schaktblad

Deformation

Antal cleformaboner
pr 500 hl ledning
(iilotsvarar ca ett ha)

i procent
(av innercliaiiletern)

4-8

17

11- 21

Hat jord:

Styv lera
fl

Alv:

?

fin struktur

Dikningen utförd:

Våron 1963

Dike sdjup :

65-'75 cm

Grävnaskin:

Grävhjul ~jrjiaskin

Hörtyp:

Sliita rör

Ätorfyllninc;:

25

Cltl

sågspån? slutfyllning mec1 schaktblad

Defor:a.ation

Antal defornationor

i procent
(crv innerdim'letern)

6--10
10-12

12-21
21-25

pr 500 ffi lodning
(motfJVarar ca ett ha)

3
2

Hören låg relativt grunt. De största deformationerna återfanns
på vtb:ldtegen j di:Ir körmiingc18n och påfrestningarna varit störst.
Fiiltet bar en vårsiidsgröcla SOlillJiaren 1963.

- 10 TOMTA 2 V.ÄSTMANLANDS liÄN
Matjord:

styv lera

Alv:

II

Dikningen utförd:

Sonunaren 1963

Dikesdjup:

f.30-90 cm

Grävmaskin:

Grävhjulsmasldn

Hörtyp:

Släta rör

Återfyllning:

Glasullsmatta, däckning för hand med alv,

II

9

grov struktur

slutfyllning med schaktblad
Deformation

Antal deformationer

i procent
(av innerdiametern)

imm

pr 500 m ledning
(motsvarar ca ett ha)

8-10
10-14
14-18
18-22

17-21
21-29
29-37
37-46

3
13

E3-14
14-20

10-17
1'7-24

38
4

1
2

Arbetet utfördes i

~iuH

månad på träda av yrkesskickligt folk.

U:,der arbetets senare del h:om stora regnmängder, som gjorde att
återfyllningsjorden delvis hängde ihop i mjuka men stora klumpar.
Av de stora deformat:Lo'::.,erna
av en

matjord~jkoka.

ut,~~jordes

al.

av ett bräckage, orsakat

Som allmänt omdöme måste man säga, att resultatet

här inte var tillfredsställande. Kombinationen glasullsmatta och
återfyllning med lera :L klumpig struktur torde vara orsaken härtill.

Jl1atjord:

styv lera

Alv:

II

Dikningen utförd:

Hösten 1963

Dikesdjup:

70-85 cm

Grävmaskin:

Grävhjulsmaskin

Rörtyp :

Släta rör

Å'terfyllning:

Glasullsm.atta, däckning för hand med alv,

II

?

grov struktur

slutfyllning med schaktblad

- 11 ])eformation
i

mm

Antal deformationer

L procent

(av innerdiametern)

6-10
10--14
14-Hl

pr 500 i11 ledning
(motsvarar ca ett ha)

12-21

46
13

21-29
29-37
37-42

18-20

10-14
1 4--1 e

14·-19

'18--22

25--:31

97
65
7

19-25

Efter däckning för hand återfyllde s di.kena med h;jälp av traktor
och schaktblad. På grund av regnet var återfyllningsmaterialet
kokigt.
Trots omsorgsfullt arbete blev slutresultatet ej tillfredsställande. Detta torde bero på att glasullsmattan givit ett alltför
dåligt skydd åt rören på denna kokiga jord.

I:UNDBY?

(WIDEN) VÄSTMANLANDS LÄN

VIat j ord:

Mullrik, styv lera

Alv:

styv lera, fin struktur

Dikningen utförd:

1963

Dikesd;jup:

80-90 cm

Rörtyp:

Släta rör

ÄteTfyllning:

20 cm sågspån, däckning för hand, slutfyll-

ning med schaktblad
Deformation
i

mm

6··e

Antal deformationer

1. Droc8nt
(av inn~rdiametern)

12-·17

pr 500 m ledning
(motSYiH'ar ca ett ha)

5

De utförda sonderingarna Visar, att täckdikningen befann sig i
fullgott skick. Jämför detta resultat med det föregående. Avståndet
mellan fälten är eR 500 m.

-

'")
1 c..-

r,f[a t j ord:

Mellanlera

Alv:

11

Dikningen utförd:

1963

Dikesdjup:
Grävmaskin:

Grävkedjemask:Ln

Hörtyp:

Släta rör

Återfyllning:

15 cm crus, slQtfyllning genom plöjning

Deformation
i

Antal deformationer

i procent
(av tnnerdiarnetern)

mm

12-21
2'1-29

6-10
10-14

pr 500 m ledning
(motsvarar ca ett ha)

3
1

Den största deformationen återfanns på ett ställe, där plastledningen låg mycket grunt. Diket gick här genom en svacka efter
ett igenfyllt öppet dike.

J3JÖRKE, GÄVLEBORGS LÄN

Matjord:

Kärrtorvjord

Alv:

Gyttjelera (fr.o.m. 60 cm:s djup)

Dikningen utförd:

Våren 1963

Dike sdjup:

80-90 cm

Grävmaskin:

Grävkedjemaskin

Rörtyp :

Släta rÖr

Återfyllning:

10 cm grU!3, di,tckn:Lng för hand? slutfyllning
med schaktblad
Antal deformationer

Dcformat:Lon
i

mm

6-10

L procent5
(av innerdiametern)

12-21

pr 500 m ledning
(motsvarar ca ett ha)

3

- 13 -

Matjord~

[(ärrtorv j ord

Alv:

styv lera (fr.o.m. 50 cm:s djup)

Dilmingen utförd:

'1963

Di~lzesdjup

:

70-80

cm

Grävmaskin:

Grävkedjcmaskin

:{örtyp:

Släta rör

P. terfyllning :

10

cm grufl~

däckning för hand. P.terfyllningen

plöjd ner frän sidorna.
Deformation
i

mm

Antal deformationer

:1 procent
(av inrwrdiametern)

6-10

pr 500 m ledning
(motsvarar ca ett ha)

10
3

12-21
21-25

10-12

ll.terfyll t

1963 och höstplöjt.

MÄLJ30

Matjord:

Moig mulljord

Alv;

Moig sand

Dikningen utförd:

1963

Dike: zd;jup:

'(O-UO cm

Grävmasld,n:

Gr i:ivlred j emaskin

Rörtyp:

Sli:ita rör

Åtc:rfyllning:

25 cm sågspån, däckning för hand. Återfyllningen plöjd ner från sidorna

Deformation
j,

mm

6-8

Antal deforwationel"

i procent
(av innerd:iametern)

12-1'7

Dikena återfylldes våren 1964.

pr 500 m ledning
(motsvarar ca ett ha)

- 14 MÄL:SO

9

(SJÖJ3LOH) GÄVLEBROGS LÄN

1':lat j ord:

Kärrtorvjorc1

Alv:

il

Dikningen utförd:

1963

Dike sd jlXP :

'70-DO cm

Gr~vmasldn

Gr ~iv]CC';d j emasldn

:

}lörtyp:

Släta rör

Återfyllning:

10 cm sågspår..

j

återfyllningen plöjd nor från

sidorna
Antal deforma"ti.oner

Deformation
i

Irilll

i procent
(av innerc1iC:D'aetern)

pr 500 ffi ledning
(motHvarar ca ett ha)

12-21
21-29
50·-54

142
2

6-10
10-14
~24~26

Det nindre goda resultatet beror troligen på att dikena plöjts
igen direkt på det tunna sågspånslagret.

J\.latjord:

Mullrik, leriG moränsand

Alv:

IJorig moränsand

Dikningen utförd:

1963

Dikosdjup:

65--'75 cm

Grävmasld.n:

Gr ävlcec1 j ema skJn

Eörtyp:

Släta rör

ÄterfyllnJng:

15 cm grus, däckning för hand med alv, slutfyllnJng Yll.ed schaktblad

DeformatJon

Antal deforlilationer

mm

i procent
(av inner r.liax'1eterr,,)

pr 500 m ledning
(motsvarar ca ett ha)

6-10
10-12
12···14
12-18
48

12-21
21-29
29-- 37
37-4·2
100

6
2

i

O

1
1

- 15 Rören låg tämligen grunt. De kraftiga deformationerna har troligtvisllppkommi t i

(:lrunband med körningar på fältet. Tabellen visar

i ett fall en full ständi.g sali1nantrycl-::ning nv röret. Denna hade uppkommi t vid övergången av ett gammal t öppet dike?
täckdiket

9

pla:;:;tröret.

BOLl

vari t djupare an

och där man inte gjort någon ordentlig upp:fyllning under

