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 Litteraturstudien i BIG-
projektet ”Erfarenheter från 
byggmetoder på torvmark” 
konstaterade att kunskapen 
om hur torvjordar deformeras 
och går till brott under vägar 
och järnvägar är begränsad. 
Detta i kombination med 
ökade krav på befintliga ban-
kar när trafiklaster ökar, ger 
ett behov av att öka kun-
skapen om torvjordars re-
spons vid belastning.  

En stor del av det sekundära 
vägnätet går över torvmark 
och vägarna är ofta utförda 
som flytande konstruktioner 
direkt på torven. För att klar-
göra hur ansträngd torven är 
under befintliga bankar och 
för att dimensionera förstärk-
ningsåtgärder krävs att de-
formations- och brottmeka-
nismer i torv utreds. 

I projektet har ny utrustning 
och metodik utvecklats dels 
för provtagning i fält av 
blockprover, dels för modell-
försök i laboratorium på 
blockprover. 

Modellförsök har genomförts 
på låghumidiferade fibriga 
torvprover från två lokaler 
och resultaten har kunnat 
analyseras och deformations- 
och brottmönstret beskrivas. 

Projektet har drivits som ett 
samarbetsprojekt mellan SGI 
och Trafikverket och med 
medverkan av torvforskare 
från Deltares, Holland, och 
University College Dublin, 
Irland, samt Lunds Tekniska 
Högskola (bildbehandling) 
och VTI (tillverkning kompo-
nenter i utrustningarna). 

Syfte och mål 
Att baserat på resultat av   
modellförsök kunna detektera 
och beskriva uppkomna de-
formationer (rörelser) och 
brottmekanismer vid belast-
ning av studerade torvtyper.  

Att skapa ett experimentellt 
underlag för att dels ge en 
ökad förståelse för hur torv-
jordar kan deformeras under 
bankar, dels i senare skede, 
kunna användas för utveckl-
ing av materialmodeller för 
torvjordar. 
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Tekniska resultat 

Vald metodik för att detektera och analysera rörel-
ser i torvproven vid modellförsöken, med använd-
ning av ”piv-analys” av markörers positioner i foto-
grafier, har fungerat bra. 

En konceptuell modell som beskriver brottbeteende 
och brottmod och med inverkan av draghållfasthet, 
har tagits fram dels för odränerat beteende och dels 
för dränerat beteende för de undersökta fibertorver-
na i modellförsöken. Modellerna avviker från de 
traditionella modellerna för bärförmågebrott i jord-
material. 

Uppträdande deformations- och brottmönster med 
typerna ”hängmatta”, lokalt brott (punkt), lokalt 
brott (zon) och stansbrott kan kopplas ihop med de 
olika delarna i last-deformations-sambandet vid 
odränerad belastning. Motsvarande gäller vid dräne-
rad belastning, där ”hängmatta” och lokala brott 
uppstår men inte stansbrott. 

Förbelastning med bank på torv i fält visar liknande 
deformationsbeteende som de dränerade modellför-
söken, med stora vertikala deformationer utan att 
brott sker. 

Byggnation av bank eller tryckbank i fält som utförs 
med så stor lastökning att brott sker, visar liknande 
deformationsbeteende som de odränerade modell-
försöken. 

Med sidoplattor (”tryckbankar”) fås vid snabb belast-
ningshastighet (odränerat försök) ett högre verti-
kaltryck (bärförmåga) på mittenplattan (”banken”) 
än utan sidoplattor. Bärförmåga (tryckhållfasthet) 
vid stansbrott är ungefär 30 % högre med si-
doplattor. 

Sättningar av mittenplattan (”banken”) blir större 
med sidoplattor (”tryckbankar”) än utan sidoplattor. 

Modellförsöken visar att fibrig torvs förmåga att ta 
dragkrafter är en del av torvens beteende vid be-
lastning och att draghållfasthet i framtiden bör beak-
tas i materialmodeller och vid beräkningar av stabili-
tet, bärförmåga och sättningar. 

Modellförsöken tydliggör att deformationer och håll-
fasthet, idealt, inte bör särkopplas vid analys av 
fibrig torv utan hänger ihop och detta borde beaktas 
vid dimensionering för grundläggning på torv. 

Andra resultat 

Den utrustning för blockprovtagning och modellför-
sök i laboratoriet som har utvecklats i projektet, kan 
användas för andra tillämpningar inom geotekniken, 
exempelvis undersöka andra jordmaterial som lera 
och för andra typer av belastningar. 

Resultat 

Publikationer 

 
Vill du veta mer? 
I följande publikationer 
hittar du mer information 

Rörelser under konsolideringsfasen av modellförsök 

beteende på torv i fält, 
har i flera beteenden 
stärkts genom resultaten 
från modellförsöken, 
bland annat visar sido-
plattor ("tryckbankar") på 
en ökad odränerad sta-
bilitet/bärförmåga. 

Utförarens 

SGI:s samarbete har för-
djupats med ledande 
torvforskare i världen.  

En världsunik utrustning 
dels för blockprovtagning 
i fält och dels för modell-
försök har utvecklats. 

Branschens 

En förbättrad beskrivning 
avseende deformationer, 
som skapar bättre un-
derlag för bedömning av 
behov av förstärkningsåt-
gärder. 

Nytta ur olika perspektiv 
Trafikverkets 

En förbättrad beskrivning 
avseende deformationer, 
som skapar bättre un-
derlag för bedömning av 
behov av förstärkningsåt-
gärder. 

Järnväg- och vägbankars 
och tryckbankars antagna 
eller okulärt iakttagna 
last-deformations-

”Deformationer och 

hållfasthet bör inte 

särkopplas vid analys 

av fibrig torv.” 
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SGI (2020), ”Torv—deformationer och brottmekanismer i modellförsök. Ny utrust-
ning och metodik för blockprovtagning och modellförsök”, SGI Publikation 49 

En film (3 minuter lång) som visar modellförsöken på torv i SGI:s laborato-
rium finns på www.youtube.com: sök på: ”statens geotekniska institut” och däref-
ter "Torvförsök på SGI". 

http://swedgeo.diva-portal.org/smash/record.jsf?dswid=8034&pid=diva2%3A1539579&c=7&searchType=SIMPLE&language=sv&query=Torv&af=%5B%5D&aq=%5B%5B%5D%5D&aq2=%5B%5B%5D%5D&aqe=%5B%5D&noOfRows=50&sortOrder=author_sort_asc&sortOrder2=title_sort_asc&onlyFullText=f
https://www.youtube.com/watch?v=1Fie9gEzLwA&t=5s

