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Förord 

Detta examensarbete utgör den avslutande delen av utbildningen till 
Civilingenjör inom Väg och Vattenbyggnad vid 
Samhällsbyggnadsinstitutionen, Luleå tekniska universitet. 

Ett stort tack riktas till min handledare Kerstin Pousette vid Luleå 
tekniska universitet som har hjälpt till under hela examensarbetet. Jag 
vill även tacka Stefan Johansson och Robin Svensson, Vägverket, som 
har varit till stor hjälp vid fältprovtagning och vid utvärdering. 

Slutligen vill jag tacka mina föräldrar och syskon som har stöttat mig 
under hela min studietid. 

Rapporten tillägnas min Farfar och Morfar som båda gick bort under 
perioden då examensarbetet utfördes. 

 



 

 

 2 

Sammanfattning 

Torv är en jordart som ur geoteknisk synpunkt är besvärlig att 
grundlägga konstruktioner på. I Sverige har industrialiseringen gett 
ökade krav på allt snabbare transporter. Detta i förlängningen har 
medfört nydragning av vägar och järn vägar till att gå raka vägen över 
marker med dålig bärighet. Detta har medfört en utveckling av tekniska 
lösningar för att klara de krav i bärighet som funnits.  

Väg 1082, Björna – Långviksmon går i sin sträckning genom tre stycken 
torv m y rar. Med tiden har allt större problem uppstått med av v attning 
och bärighet. Vägverket beslutade sig att förstärka vägen för att på så 
sätt klara sig från dessa problem. Efter analys av geotekniska 
undersökningar i vägsträckningen beslöts att sträckningarna över 
m y rmarker skulle förstärkas genom utskiftning och förbelastning.  

I denna rapport presenteras resultat från fält- respekti ve 
laboratorieundersökningar på två sträckor av väg 1082. Dessa utfördes 
18 månader efter färdigställt utförande. De två avsnittena går genom 
torv mossar och har förstärkts genom förbelastning. Utförda 
undersökningar innefattar av v ägning, slangsättningsmätning, 
skru vprovtagning och bestämning av vattenkvot på upptagna 
torvprover. 

Resultatet från vattenk votsundersökningen har analyserats mot 
geotekniska undersökningar utförda före åtgärd. Analysen visar en 
v attenkvotssänkning vilket innebär att torven har konsoliderat och 
bärigheten har ökat. Slangsättningsmätning utfördes kontinuerligt 
under produktionsfasen och resultatet från mätningar efter avlastning 
visar att sättningen har avtagit där av lastning har skett. Analys a v 
sättningen över tiden visar att sättningen har avtagit men ej planat ut. 
Sättningsförloppet har således ej avslutats. Av v ägning av vägens profil 
v isar att den 18månader efterfärdigställt utförande låg högre än 
projekterad profilnivå. 

Fortsatt uppföljning av sättningsförloppet är av intresse. Det kommer att 
visa om sättningsförloppet fortsätter eller om det avtar och därigenom 
visa om förstärkningsmetoden fungerade som det var tänkt.  
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Abstract 

In a geotechnical point of view peat is a soil type which is difficult to build 
on, due to low bearing capacity.  In Sweden the industrial development 
has lead to an increased demand for faster transportations. In extension 
this leads to a rerouting of roads and railroads through land with low 
bearing capacity instead of going around such areas. This has lead to a 
development of technical solutions to handle demands in bearing 
capacity . 

Route 1082, Björna – Långviksmon stretches over 3 moors. With time 
problems has appeared with dewatering and bearing capacity . The 
Swedish Road Administration decided to reinforce the road stretches and 
get rid of the earlier mentioned problems. After a geotechnical sur ve y 
and an analysis of the results it was decided that the moor-stretches 
should be reinforced with mass shifting and preloading.  

In this thesis results are presented from both field and laboratory surveys 
of two parts of the route 1082 that stretches from Björna to 
Långviksmon. The surveys where carried out about 18 months after the 
reinforcement work was finished. The parts of the road that was studied 
stretched over two different peat bogs. Implemented surveys where 
levelling, measuring settlements in tubes laid out under the road and soil 
sampling with a screw auger. The soil samples where later examined to 
determine the water content. 

Results from the water content examination were analysed in 
comparison with the geotechnical sur vey executed before the 
reinforcement. The analysis showed that the water content of the peat 
has decreased which implies that the peat has consolidated and got an 
increase in bearing capacity . The settlements were monitored 
continuously during the production phase. The monitoring shows that 
the rate of the settlements has decreased where unloading was carried 
out. When the settlement is analysed against time, the conclusion is that 
the settlements hasn’t ceased. When measuring the level of the centre of 
the road, it shows that the cross section is located above the planed level. 

A continued follow up of how the settlements develop with time would be 
interesting. It would show if the settlements are ceasing or continuing 
and thereby show if this method of reinforcement is suitable or not.  
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1 Inledning 

1.1 Bakrund 

Sverige är till 20% täckt av torv marker, dessa har bildats under den 
senaste postglaciära tiden. Genom tiderna har människor tagit sig runt 
torv marker. I och med industrialiseringen och ökade krav på snabba 
transportvägar har utbyggnaden över torv marker blivit ett måste. Med 
tiden har olika metoder att förstärka torv utvecklats, de 
förstärkningsmetoder som traditionellt sett har varit dominerande är 
förstärkning med risbädd eller rustbädd. På grund av ökade 
arbetskraftskostnader är det i dag mindre tillämpbara metoder. Andra 
förstärkningsmetoder är masstabilisering, massutskiftning, lättfyllnad 
och förbelastning. Valet av förstärkningsmetod är beroende på ställda 
krav på bärighet, ekonomiska resurser samt de geotekniska förhållande 
som råder. 

Mellan Björna och Långviksmon ligger vägsträckningen 1082. Den 
sträckningen passerar tre torvområden. Vägen trafikeras till största del 
av personbilar, men även av tung trafik med anknytning till Skanska 
Prefab, som ligger i Långviksmon, samt timmertransporter.  

Sträckningen hade problem med bärighet och med av v attning. 
Vägverket beslöt sig för att förstärka sträckningen och efter utredning 
beslöts att två torvsträckor skulle förstärkas genom förbelastning av torv 
och en torvsträcka genom massutskiftning.  

I ett tidigt skede av projekteringsprocessen togs det prover av torven. I 
laboratoriemiljö undersöktes torvprovens förmultningsgrad och 
v attenkvot. Vidare undersökning i fält gav torv mäktighet och 
utsträckning. Informationen provningarna gav an vändes för att 
dimensionera den förbelastning som krävs för att ge tillfredställande 
resultat. 

Under produktionen övervakades sättningar i vägkroppen, för att se om 
konsolideringen följde den dimensionerade och vid av vikande sättningar 
kunna justera förstärkningen. 

1.2 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att studera sättningsförloppet efter 
färdigställd förstärkningsåtgärd samt jämföra vattenk voten på 
torvprover före och efter utförd förstärkning. 
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1.3 Mål 

I Sverige har förbelastning av torv an vänts som förstärkningsmetod vid 
flera vägsträckningar, men dokumentation som beskri ver resultatet från 
förstärkning förekommer inte i lika stor grad. Målet med detta 
examensarbete var att dokumentera och analysera utförd 
förstärkningsåtgärd. 

1.4 Avgränsning  

Rapporten avhandlar utförda grundförstärkningsåtgärder av väg 1092. 
Vägsträckan är dragen genom 3 my rar och det är undergrunderna över 
m y rarna som rapporten behandlar. Mest tyngd i rapporten har den m y r 
som i vägsträckningen är mest utbredd och även hade omfattande 
bärighetsproblem. A vhandlingen avgränsas till att analysera de 
mätdata och geoteknisk information som inhämtats under projekterings- 
samt produktionsfasen för vägsträckningen. Vidare har information 
kompletterats med ytterligare provtagning efter färdigställande a v 
v ägsträckningen, vilka inhämtades under våren 2005 av författaren 
med hjälp av personal från vägverket. 

1.5 Rapportens upplägg 

Den här rapporten består av nio kapitel varav det sista kapitlet 
innehåller rapportens referenser. 

Kapitel 1, Inledning, beskriver bakgrunden till rapporten och vilket syfte 
som rapportens skall uppfylla 

Kapitel 2, Torv, avhandlar torv, vad det är för något, hur torv har 
bildats, vilka geotekniska egenskaper det har, m.m.  

Kapitel 3, Grundläggning på torvmark, ger en övergripande information 
över grundläggningsmetoder som an vänds för att öka bärigheten hos en 
torv. 

Kapitel 4, Geoteknisk undersökning, berättar om fält- såväl som 
laboratorieundersökningar som tillämpas för att bestämma en torvs 
utbredning, uppdelning och tekniska egenskaper. A vsnittet beskri ver 
utrustning som an vänds vid respektive undersökningsmetod. 

Kapitel 5, Väg 1082, Björna – Långviksmon, beskriver geologin i området 
och utförd geoteknisk undersökning. Vidare beskrivs vilka 
grundförstärkningsmetoder som valts vid de sträckor där vägen är 
dragen över torv mossar. Kapitlet beskriver även dimensioneringen av 
v ald grundförstärkningsmetod samt hur utförd åtgärd såg ut. 

Kapitel 6, Resultat, i detta kapitel redovisas geotekniska undersökningar 
som utförts efter utförd förstärkningsåtgärd, det vill säga vad som hänt 
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med vägsträckan. Det är fält såväl som laboratorieundersökningar som 
har utförts av rapportens författare med hjälp av personal från 
Vägverket. 

Kapitel 7, Utvärdering och diskussion, i denna del av rapporten analyseras 
data som redovisats i kapitel 6. Här beskri vs hur analysen har gått till 
och på vilket sätt som analysen kan vara intressant för kommande 
slutsatser. 

Kapitel 8, Slutsatser, berättar om de slutsatser som analysen har givit. 
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2 Torv 

2.1 Inledning 

”Torvmossar är egentligen inget annat än ovanligt tjocka och massiva 
förna- och humuslager.” Olsson et al (1984). Det är en kortfattad och 
allmän beskrivning av vad en torv mosse består av. Torv hittas oftast i 
det översta jordlagret och består av organiska rester av vegetation som 
v äxt på mark ytan under olika delar av postglacialtiden. Det betyder att 
dagens torv marker har bildats efter sista istiden.  

Sverige är till en femtedel täckt av torvmark, där hu vuddelen av 
torvarealerna finns i de norra delarna av landet, i vissa områden är så 
m ycket som 40 % av mark ytan täckt av torv, enligt Magnusson et al 
(1963). Torvutbredningen är även omfattande i övre Dalarna och i 
gränsområden mellan Halland och Småland. 

En torv mosse uppstår när förutsättningar som områdets topografiska 
läge och rådande klimat är tillräckligt gynnsamma. Nedan beskri vs 
dessa förutsättningar och hur torv mossar utvecklas. 

2.2 Torvbildning 

Torv bildas genom att död och vissnad vegetationen inte nedbryts 
fullständigt. Detta uppstår när tillgången på luftens syre är begränsad. 
Riklig tillgång av vatten ger den begränsade tillgång av syre som krävs 
för torvtillväxt och det är således en förutsättning för torvbildning. 
Vilken typ av torv som bildas är starkt beroende på hur vatten tillförs 
eller finns tillgängligt i området. Enligt Magnusson et al (1963) finns 
v attenförekomsten i fyra former:  

• grundvatten 

• nederbörd 

• y tligt rinnande vatten 

• källsprång 

Igenväxningstorv bildas då grundvatten står för vattenförsörjningen till 
torvbildningen, dessa torv marker bildas i sänkor där grundvatten gått i 
dagen. Namnet igenväxningstorv anger den process vilken torvmarken 
har bildats genom, ofta kan det vara en sjö som med tiden helt eller delvis 
v äxt igen. 

De torv marker som bildas utav nederbörd, regn och snö, har fått 
benämningen mossar. Vattentillförseln består uteslutande av 
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regn vatten som sjunker ner i marken och saknar möjlighet att rinna 
bort. 

Hos översilningsmarker sker vattentillförseln genom att vatten i maklig 
takt rinner ytligt över marken. Här är det klimatet som avgör om det 
skall bildas torv. För att torvbildning skall ske måste klimatet vara 
sådant att regnet inte helt avdunstar. 

Vid källsprång kan källtorv marker bildas. Då källvatten endast är en 
lokal förekomst bildas torven likt en kupol över källan. 

2.3 Torvmarkstyper 

Torv marker är oftast uppbyggd av ett antal olika torvslag lagrade över 
v arandra i en ordning som beror på olika förutsättningar som uppstått 
med tiden. Torv markerna delas upp i tre hu vudtyper med avseende på 
v attentillgång och bildningssätt, Magnusson et al (1963). 
Tormarkstyperna illustreras nedan i Figur 1. 
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Figur 1 Torvmarkstyper, Magnusson et al (1963) 

Topogena torv markers tillkomst och utveckling är starkt bundet till 
läget i terrängen. Igen växningstorv markerna är typisk för denna 
kategori och de är således beroende av vattenförsörjning från 
grundvatten, se Figur 1. 

Ombrogena torv marker får sitt vatten i hu vudsak från olika former a v 
nederbörd som faller på dess yta. Dessa torv marker är belägna så att 
nederbörden stannar i mossen och inte transporteras iväg med 
grundvattnet. Det är således till skillnad från topogena torv marker inte i 
kontakt med grundvattnet i lika hög grad. Ett exempel på en ombrogen 
torv mark är en mosse. 
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Soligena torv markers vattenbehov utgörs av rinnande vatten vilket har 
sitt ursprung från omgivande fastmarksområden. Hit hör 
översilningstorv marker. 

En torv mark består vanligen av en kombination av två av de tre 
ovanstående kategorierna. Utvecklingen hos torv marken kan med tiden 
gå från en typ till en annan. Nedan visas ett exempel på hur en högmosse 
bildas, se Figur 2. Den övergår från att vara en topogen torv mark till att 
slutligen utvecklas till en ombrogen torv mark. 
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Figur 2 En högmosses bi ldni ngssätt, Magnu sson et a l (1963) 
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2.4 Humifieringsindelning 

2.4.1  Inledning 

Utvecklingen för en torv mark, vilket tidigare nämnts, förändras bland 
annat beroende på rådande vattentillgång. Vattentillgången påverkar 
utseendet hos torven och dess egenskaper. Låg tillgång till vatten ger 
högre grad av förmultning, precis som god tillgång till vatten ger en 
lägre grad av förmultning. Vattentillgången påverkar även storleken av 
död vegetation och även detta ger torven dess karaktär. Vattentillgången 
påverkar torvbildningen i olika grad beroende av hur varaktig 
v attensituationen är. Det betyder att en månads torka påverkar 
torvbildningen mindre än ett helt år av  begränsad vattentillgång. En 
god tillgång till vatten ger även en högre grad av torvbildning. 

2.4.2  Klassificering enligt von Post 

Lennart von Post var en ledande forskare inom den svenska torvgeologin 
och det var han som tog fram den 10-gradiga skalan som an vänds för att 
klassificera en torvs humifieringsgrad, Carlsten (1988). Ett lågt värde 
anger en låg grad av förmultning och ett högt värde anger en hög grad 
av humifiering. I bilaga A beskri vs humifieringsskalan, Carlsten (1988). 

2.4.3  Klassificering enligt Amaryan 

Klassificering enligt Amar yan ger, i relation till von Posts 
klassificeringssystem, en grövre torvindelning. Indelningen består av tre 
torvgrupper, låghumifierad torv, mellantorv och höghumifierad tor v. 
Förhållandet mellan Amaryan och von Post redovisas nedan, Carlsten 
(1988): 

• låghumifierad torv – H1 – 3 

• mellantorv – H4 – 6 

• höghumiferad torv – H7 – 10 

2.5 Geotekniska egenskaper 

2.5.1  Inledning 

Torv är en jordart som är säregen vad gäller de geotekniska 
egenskaperna. Torv kan antingen ha egenskaper som påminner om en 
friktionsjord eller egenskaper som en kohesionsjord. En låghumifierad 
torv med ett högt innehåll av fibrer har hållfasthetsegenskaper som 
liknar en friktionsjords. Dess motsats, en välhumifierad torv med lågt 
fiberinnehåll, har egenskaper som liknar en kvicklera.  
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En jämförelse mellan torv och lera visar att torven är mer kompressibel. 
Torven kan som oftast deformeras med 50 % av sin ursprungsvoly m utan 
att brott uppstår. Torven är dessutom avsevärt mer permeabel än leror i 
obelastat tillstånd. Vid kompression förändras torvens permeabilitet 
kraftigt och blir betydligt lägre. Detta gäller även för leror, dock är 
konsolideringskoefficient, vc , för leror i det närmaste konstant. Hos tor v 

förändras vc  beroende på belastningen, det medför att 

konsolideringskoefficienten bör ändras upp till 100 gånger vid 
konsolideringsberäkning för att erhålla verklighetstrogna sättningar, 
Vägverket (1989).  

2.5.2  Deformationsegenskaper 

Kompressionen hos torv kan beskrivas enligt Figur 3. Där visas även 
Formel 1 för den relativa deformationen, , som erhålls vid utvärdering 
av CRS1-försök. CRS-försök är en standard som används för att bestämma 
kompressibilteten och permeabilitet hos jordprover. Försöken utförs i 
laboratoriemiljö med hjälp av ödometer. Under konstant 
deformationshastighet registreras vertikalkraft, vertikal deformation 
och portryck. CRS-försök utförs i hu vu dsak på kohesionsjordar, SIS2 
(199 1).  

 

Figur 3 Kompressionsparametrar i torv, Vägverket (1989) 

Formel 1 Kompressionsmodu l, Vägverket (1989) 
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 = relati va deformationer, [ ]%  

0
 = in situ spänningar, [ ]kPa  

c  = förkonsolideringsspänning, [ ]kPa  

L
 = den spänning, där sambandet ( ) övergår från att vara linjärt

   till att bli logaritmiskt, [ ]kPa  

0
M  = Modul under förkonsolideringsspänning, [ ]kPa  

L
M  = kompressionsmodul mellan spänningarna 

c
 och 

L
, [ ]kPa  

M  = modultal 

Vid bestämning av en torvs kompression med hjälp av ödometerförsök 
dras slutsatsen att en noggrann geoteknisk förundersökning är av stor 
vikt. I realiteten är metoden inte särledes lämpad vid sättningsberäkning 
för ett vägbygge. Anledningen till detta är att en torvjord består a v 
många olika torvsorter i olika lagringsföljder. Att lokalisera varje lager 
och dess utbredning är inte alltid i realiteten möjlig.  

Om torvens vattenkvot är känd är det möjligt att överslagsmässigt ta 
fram sättningarnas storlek. En förutsättning för att detta skall ge rimliga 
v ärden är att torven är normalkonsoliderad och att dess vattenkvot 
ligger inom intervallet %1500%700 << nw , Vägverket (1989). 

Vattenkvoten är definierad som kvoten mellan massan vatten och 
massan fast material, se Formel 2. Uppfyller torven dessa krav kan 
sättningarnas storlek bedömas med hjälp av diagrammet i Figur 4. 

Formel 2 Vattenkvot 
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Figur 4 Samband deformat ion mot vattenkvot vid ol ika belastn ingar, 
Väg verket (1989) 

2.5.3 Konsolidering 

Torv är ett komplext material där det är svårt att finna empiriska 
samband när det gäller geotekniska egenskaperna och det gäller även 
torvens konsolidering. Vid praktiska tillämpningar krävs en enkel 
lösning som anger en konsolidering som i tillfredställande grad 
överensstämmer med den verkliga sättningsutvecklingen. Carlsten 
(1988) har med hjälp av finita differensmetoden tagit fram en lösning 
där hänsyn är tagen till förändringar i permeabilitet, 
kompressionsmodul och konsolideringskoefficient med avseende på 
belastningen. Resultatet är en ekvation där konsolideringsgraden kan 
beräknas enligt Formel 3. Sambanden illustreras i Figur 5 som även 
förtydligar bilden av torvens beteende vid konsolidering. 

Formel 3 Konsolidering, Väg verket (1989) 
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t = Tid [dygn] 

Ovanstående samband är baserat på ett antal antaganden, vilka bör 
uppfyllas om kalk ylering skall ge tillförlitlig deformation. De svenska 
torv markerna är som regel normalkonsoliderade eller aningen 
överkonsoliderad och i konsolideringsberäkningen antas torven vara 
normalkonsoliderad. Modellen är anpassad för låg- och mellanhumifierad 
torv med en vattenkvot i storleksordningen %1500%900 << nw . Lasten 

som påförs torven ses som en stavlast. Ovanstående ekvation är gällande 
under antagande att det inte sker lastspridning i torven. Påförd last 
antas vara konstant, vilket medför att ingen korrigering av lasten sker 
då banken sjunker under grundvatten ytan. Vidare så antas dubbelsidig 
dränering råda och vid fall av enkelsidig dränering beräknas dubbla 
torv mäktigheten. Modellen tar inte hänsyn till krypsättningar . 

 

 

Figur 5 Diagram för utvärdering av konsoli deringens t idsförlopp i torv, 
Väg verket (1989) 

2.5.4 Permeabilitet 

Torvs permeabilitet är i sitt naturliga, obelastade, tillstånd högre i 
jämförelse med i belastat tillstånd. Vid belastning minskar 

t (dygn) 
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permeabiliteten exponentiellt med den relati va deformationen vilket 
innebär att permeabiliteten endast är en tusendel av sitt ursprungsvärde 
då deformationen är 50 %. Vid grafisk presentation av deformationen 
som funktion av permeabiliteten i en logaritmisk skala fås en lutning på 
kurvan, vilken betecknas . För torv motsvarar denna lutning ett 

6= , vilket kan jämföras mot en leras - värde som hamnar på 3, se 
Figur 6. 

 

Figur 6 Beskrivn i ng av permeabi l i tetens variat ion med deformationen, 
Väg verket (1989) 

2.5.5  Skjuvhållfasthet 

På grund av de stora deformationer som uppstår då torv utsätts för 
belastning är det besvärligt att bestämma dess skju vhållfasthet. Metoder 
som normalt an vänds vid bestämning av mineraljordars 
skjuvhållfasthet ger på grund av detta inte tillförlitliga resultat. En 
metod utvecklad speciellt för mätning av skju vhållfasthet är 
ringskjuvförsök. Där undersöks prover med 124 mm i inre diameter och 
240 mm yttre diameter och provhöjden är i normalfallet 150 mm. 
Vingborrning är en metod som an vänds för bestämning av 
skjuvhållfastheten i kohesionsjordar och kan därför även tillämpas vid 
högförmultnad torv. På grund av fiberinnehållet i torven är det 
rekommenderat att vingborrvärdena reduceras med faktorn 0,5, 
Vägverket (1989).  

Om vattenk voten och humifieringsgraden är känd kan 
skjuvhållfastheten beräknas enligt ett empiriskt samband framtaget av 
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Amaryan. Sambandet kräver att torvens humifieringsgrad skall vara 
klassad enligt von Post och Amar yan, Vägverket (1989). Sambandet 
redovisas i Formel 4. 

Formel 4 Skju vhå l l fastheten enl igt Amaryan, Vägverket (1989). 

( )R
w

fu
1,1100

140
=  

fu
 = Skju vhållfasthet [kPa] 

w  = Vattenkvot [%] 

R  = Förmultningsgraden 

Förmultningsgraden är beroende av både klassificeringen enligt von Post 
och enligt Amaryans klassificeringssystem. Indelningen a v 
humifieringsgrad enligt Amar yan påverkar förmultningsgraden enligt 
Formel 5: 

Formel 5 Förmutl n i ngsgrad, Väg verket (1989) 

 
HR 8=    för lågförmultnad torv 

HR 320 +=  för mellantorv   

HR 6=   för högförmultnad torv 

H  =   Humifieringsgrad enligt von Post 

Detta samband anger att skju vhållfastheten hos en torv är beroende på 
humifieringsgraden vilket även illustreras i Figur 7.  
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Figur 7 Skju vhå l l fasthet som funkt ion av vattenkvot och 
hum if ieringsgrad, Väg verket (1989) 
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3 Grundläggning på torvmark 

3.1 Inledning 

Torv är en jordart som är problematisk att grundlägga på, den har hög 
v attenkvot, hög permeabilitet, låg skjuv hållfasthet och dålig bärighet. 
Belastning av torv ger stora sättningar och vid laster med liten 
utbredning finns det även risk att dessa sjunker genom torven.  

Under lång tid har torvens egenskaper medfört att långa omvägar 
skapats runt torv mossar för att på så sätt undvika anläggandet av vägar 
på dålig mark med låg bärighet. I vissa undantagsfall anlades väg över 
torv mark då omvägarna blev för långa. Vid uppförande av väg på 
torv mark skulle vägkroppen vara så lätt som möjligt, Vägverket (1989). 
Det medförde en låg profil av vägen och lätta fyllnadsmaterial. I andra 
fall då dessa åtgärder inte var tillräckliga förstärktes vägen med risbädd 
eller rustbädd, vilka beskrivs mer nedan. Då ytterligare bärighet var ett 
krav fanns det andra åtgärder som transporterade lasterna ner till 
jordlager med högre bärighet under torv mossen. Exempel på detta är 
pålning och massutskiftning. Ett sista alternativ var uppförande av en 
flytande vägkropp 

3.2 Lättfyllning 

3.2.1 Inledning 

Vägar som går över torv mark drabbas ofta av av vattningsproblem, som 
i stor utsträckning beror på att dessa vägar ligger i nivå eller under 
omgivande marker. För att motverka dessa problem justeras vägen i 
omgångar, vilket hjälper för stunden. Vid påförande av dessa 
justeringsmassor ökar vägkroppens massa. Resultatet av detta blir en 
temporär höjning av vägprofilen, marken sätter sig ytterligare med den 
ökade belastningen och det först nämnda av v attningsproblemet 
återuppstår. 

Lättfyllning är en grundläggningsmetod som innebär att markkroppens 
tunga material skiftas ut mot lättare, vilket ger en profilhöjning utan 
ökad belastning. Det finns flera lätta material som kan ersätta 
v ägkroppen, så som: 

• Bark/Flis 

• Cellplast 

• Torv/Halm 

• Lättklinker 
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Dessa material behandlas på olika sätt, men fyller samma 
grundfunktion, att som stabilt element ge lyftkraft åt 
v ägkonstruktionen. Materialen har olika tekniska egenskaper och 
tillämpas bäst på anpassat vis, Vägverket (1989).  

3.2.2 Bark/flis 

Bark och flis har god beständighet under grundvatten, dock är 
beständigheten hos flis vid kontakt med syre, ovan grundvatten, en 
osäkerhetsfaktor. Skry mdensiteten ovan v atten är 3

9,0 mt= och under 

v atten har det samma skry mdensitet som torv, dvs 3
0,1 mt= . 

An vändningen av bark som lättfyllnad bör göras i samråd med 
länsstyrelsen. Detta på grund av att bark utsöndrar barksaft, vilket är 
illaluktande och kan påverka vattentäkter i sån utsträckning att 
v attentäkten blir otjänlig, Tornéus (2004).  

3.2.3 Cellplast 

Cellplast är ett material som fungerar väl som lättfyllning. 
Kostnadsnivån för materialet ligger i den högre halvan av tidigare 
nämnda fyllnadsmaterial. Cellplasten är av typen expanderad 
polystyren, förkortat EPS, inte av typen extruderad polystyren som ofta 
an vänds vid isolering mot tjäle. Vid tillämpning av detta material som 
lättfyllnad bör en 10 cm tjock armerad betongplatta placeras ovan 
cellplasten. Denna betongplatta skall fylla funktionen som lastfördelare 
av trafiklaster. För att minska spårbildning bör en överbyggnad med 
tjockleken 0,5 meter an vändas. Figur 8 visar en illustration över hur 
cellplast kan an vändas som lättfyllning. Problem som kan uppstå med 
detta fyllnadsmaterial är packningssvårigheter av överbyggnaden, 
cellplasten ”svarar” dåligt, vilket betyder att energin från 
packningsmaskinerna tas upp av cellplasten istället för att adsorberas av 
överbyggnaden. Vidare så kan problem uppstå om cellplasten kommer i 
kontakt med petroleumprodukter och organiska lösningsmedel eftersom 
dessa ämnen kan förändra cellplastens mekaniska egenskaper. Vid 
v årdslöshet vid byggnationen eller vid tankbilsolycka kan 
konstruktionen tappa sin funktion och vägkroppen kollapsa.  

 

Figur 8 Principskiss över hur cel lplast kan användas som lättfy l l n i ng, 
Torneus (2004). 
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3.2.4 Torv/halm 

Då torv och halm an vänds som lättfy llnad pressas det organiska 
materialet till balar med största möjliga längd och en tjocklek på 
omkring 50 cm. Kompressionen bör vara den högst möjliga, tillräcklig 
kompression kan uppnås då gräv maskinen som tar upp torven utför 
tryck med hjälp av skopan. På samma sätt som för bark och flis är även 
torv och halms beständighet ovan grundvattenytan ett frågetecken, 
Vägverket (1989). 

3.2.5 Lättklinker 

Det sist nämnda fyllnadsmaterialet, lättklinker, tillverkas av lera som 
torkas i roterande ugnar. Detta skapar ett material med hög porositet och 
därigenom en låg densitet. Vid kontakt med vatten ökar densiteten då 
porerna fylls med vatten. Dock är densiteten fortfarande lägre än för 
v atten och på liknande sätt som för cellplast skapar fyllnaden lyftkraft åt 
v ägbanken. Kostnaden för att utföra lättfyllning med lättklinker är 
betydligt högre jämförelsevis utförande med organiskt alternati v, 
exempelvis bark. Lättklinker är ett besv ärligt material att hantera, 
materialet levereras i stora kvantiteter som kräver mellanlagring. Det 
inte är arbetstekniskt möjligt att placera ut större mängder under den 
korta tidsry md som lastbilstransporten befinner sig på 
byggarbetsplatsen. Då lättklinker an vänds bör en materialskiljande 
fiberduk placeras både på botten och på överytan av 
lättklinkerfyllningen. På grund av lättklinkers dåliga värmeledning bör 
en 0,6 meter tjock överbyggnad väljas till allmänna vägar. 

3.3 Risbädd/Rustbädd 

Risbädd och rustbädd som grundläggning över torv mossar an vänds mer 
sällan nu förtiden. De är båda arbetstidskrävande, vilket i slutändan 
leder till att det är en dyr metod. Tidigare, då det var mindre kostsamt 
med löner, an vändes metoden flitigt över mossar och i dagsläget finns det 
många vägar som är anlagda på rustbäddar och risbäddar. 

Risbäddar består av färskt gran eller enris med långa grenar, vilka läggs 
ut över torv mossen så att det bildar en bädd. I denna bädd skall grenarna 
ligga så att de befinner sig i vägens riktning, de skall även ligga med 
ändarna förskjutna, som ett förband, för att ge bäst resultat. Bädden skall 
i belastat tillstånd ha en tjocklek som minst motsvarar 25 cm. Ovan 
bädden skall även ett 20 cm tjockt lager jord ligga för att förhindra 
förmultning. 

En rustbädd bygger på liknande principer som risbädden, den skall 
förutom detta vara en sty v konstruktion, det vill säga bära böjande 
laster i större grad. Kravet på motståndskraft mot böjning medför att 
konstruktionen är betydligt tjockare. Detta krav på större kvantiteter 
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inverkar på rustbäddens användningsområde, vilket begränsas till 
mindre vägar med låga bankhöjder. 

Ett alternativ till ovanstående två metoder är klenvirkesbäddar 
bestående av sågat virke eller bakar3. Dessa bör inneha samma 
egenskaper som ris och rustbäddar men även ge en armerande effekt, 
Vägverket (1989). 

3.4 Massutskiftning 

Massutskiftning kan se ut på olika sätt beroende på i vilken utsträckning 
som massutskiftningen sker. Urgrävning används då vägprofilen ligger 
högt över mosseplanet och denna metod innebär att hela 
torv mäktigheten i vägsträckningen ersätts med friktionsjord. Vid 
dimensionering av urgrä vningens storlek an vänds i stort sätt samma 
tillvägagångssätt som för dimensionering av urgrävning för lös jord. 
Urgrävning lämpar sig väl då torv mäktigheten inte är alltför stor. 

Stödbensutgrävning är den andra ty pen av grundläggning med 
massutskiftning. Namnet anger att metoden går ut på att gräva ut 
stödben som i stort sätt skall bära vägkonstruktionen. Beroende av 
torvtjockleken och vägbankens höjd över mosseplanet anpassas bredden 
på stödbenen så att bärigheten optimeras efter angivna krav. Andra 
parametrar som vägkroppens vikt, stödbenens voly m vikt och 
kompressibiliteten hos de lösa massorna, bör även tas hänsyn till. Denna 
grundläggningsmetod an vänds ofta v id förstärkning av befintlig 
v ägsträcka. Fördelen är att ett stödben i taget kan anläggas och på så sätt 
kan trafik fortfarande passera över vägarbetsområdet. Urschaktningen 
sker således i vägkanten. Schaktbotten bör ej ligga lägre än 0,5 m ovan 
fast botten. Schaktas mer massor finns risk för skred från 
schaktväggarna. Väggarna utförs med högsta möjliga vinkel för att hålla 
fyllnadsvoly merna så låga som möjligt. Friktionsjord som lämpar sig som 
fyllnadsmassor vid denna metod är grus eller grov morän, även 
sprängsten kan an vändas men de andra materialen är att föredra, 
Vägverket (1989). Används sprängsten bör en materialskiljande vä v 
läggas, mellan stödben och vägkropp, för att hindra eventuell utspolning 
av fint material, se Figur 9 Massutskiftning, stödbensutgrävning, 
Vägverket (1989). 

                                                   

3 Spil lv irke som kommer från ti mmerstockarnas ytterkanter 
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Figur 9 Massutskiftn i ng, stödbensutgrävn i ng, Vägverket (1989) 

Den tredje metoden för massutskiftning är nedpressning. Den tillämpas 
då torven är högförmultnad, men även för lös lera och gyttja. Torv med 
m ycket fibrer kan vara för sammanhållen för att nedpressning ska vara 
aktuell att an vända. Metoden brukas då schaktdjupet är så pass stort att 
arbetsmaskinerna ej kan nå eller gräva ner till fast botten.  

3.5 Masstabilisering 

Masstabilisering är en grundläggningsmetod som har utvecklats på 
senare tid och den har ännu inte tillämpats i så stor utsträckning. Vid 
förstärkning med masstabilisering skapas block av torv som har högre 
hållfasthet. Detta kreeras genom inblandning av kalk/cement eller 
restprodukter från industrier i torven. Inblandningen sker med hjälp av 
framtagna verktyg som fästes på en gräv maskin. Graden av 
förstärkning beror i stor grad av inblandningsmängden, mer bindemedel 
bör ge en högre stabiliseringseffekt. För att bindemedlet överhu vudtaget 
skall ge effekt fodras att en minimimängd har blandats i, hos torv ligger 
denna mängd omkring 200 3

mkg , Tornéus (2004). En kombination med 
masstabilisering och förbelastning, ger en ökad hållfasthet. 
Kombinationen tillämpas i stor grad då masstabilisering är vald som 
förstärkningsåtgärd. 

3.6 Förbelastning 

Förbelastning som förstärkningsåtgärd går ut på att, genom belastning 
och därefter avlastning, skapa en överkonsoliderad torv. A vlastningen 
skall minst motsvara vägens förutsedda trafiklast. Detta förfarande 
medför en hög utn yttjandegrad av torvens geotekniska egenskaper, 
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vilket kan resultera i att kostnaden för förstärkningsmetoden kan bli 
lägre än för ovanstående förstärkningsåtgärder vid större torvdjup. 
Tidigare har det nämnts att torv är en jordart som i naturligt tillstånd 
har, i jämförelse med andra jordarter, hög vattenk vot, vilket även gör 
att materialet innehar särartade permeabla egenskaper. Kompression 
ger hos torv både en lägre permeabilitet och en minskad kompressibilitet, 
v ilket är det som förbelastning drar nytta av.  

Denna metod ger, liksom rustbädd/risbädd och lättfyllnad, en flytande 
konstruktion som med tiden ger krypsättningar. Det kommer slutligen 
att resultera i att vägens profilhöjd hamnar i eller under den nivå som 
mosseplanet befinner sig i.  

Vid dimensionering av hur förbelastning skall utföras krävs en noggrann 
geoteknisk undersökning som skall ge svar på torvens mäktighet, 
kompressions- och hållfasthetsegenskaper och grundvattenni vån. Det är 
även viktigt att veta om det finns andra kompressibla jordarter under 
torven. Ska förbelastning an vändas vid förstärkning och breddning a v 
en befintlig väg skall även dess uppbyggnad redovisas.  

För att förhindra brott i torven vid pålastning skall belastningen lastas 
ut i etapper. För lågförmultnad filtig torv an vänds en fyllnadshöjd om ca 
1-1,2 meter. Utläggning av massorna utförs i 2 fronter med 0,6 meters 
lager per front och en tidsry md på 1-2 dygn mellan appliceringen, 
Vägverket (1989). Tiden som dessa laststeg skall ligga är beroende på 
torvdjupet och torvens geotekniska egenskaper och brukar i normalfallet 
v ara 1 månad. Tidsry mden mellan laststegen beräknas med hjälp av 
Formel 3 och Figur 5 Diagram för utv ärdering av konsolideringens 
tidsförlopp i torv, Vägverket (1989) och konsolideringen för laststeget 
skall uppgå till omkring 70-80 % av den beräknade totala 
konsolideringen. Tiden för avlastning inträffar då primärsättningarna 
har utbildats. För torv, liksom för lera, antas detta vara då 
effektivspänningen, , i torven har uppgått till c80, , enligt Vägverket 

(1989).  
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4 Geoteknisk undersökning 

4.1 Inledning 

Då förstärkningsåtgärd skall väljas krävs kunskap om torv mark. Denna 
kunskap tas fram genom olika former av geotekniska undersökningar. 
Dessa undersökningar kan delas in i två hu vudgrupper, undersökning 
som sker i fält respektive laboratorium. Fältundersökning ger 
uppskattning av jordprofilen i området i grova drag till skillnad från 
laboratorieundersökning som ger noggrann information i en punkt. 

4.2 Fältundersökning 

4.2.1 Inledning 

De egenskaper som torv har då den bildas kommer den att inneha så 
länge den ej utsätts för yttre påverkan. Därav innehåller en torv mosse 
olika sorter av torv beroende av de klimatiska förhållanden som rådde 
vid bildandet. Det är därför en djupgående undersökning är av stor vikt, 
då det kan finnas lager med högförmultnad torv över lager med 
lågförmultnad torv. Det som fältundersökningen skall ge besked om är 
torv mäktighet, torvtyp, grundvattenniv å och vad som finns under 
torven. 

4.2.2 Grundvattennivå 

Naturligt sett ligger grundvattennivån i höjd med mosseplanet eller 
strax under. Dess nivå och variation skall bestämmas genom en 
fältundersökning. Anledningen till detta är att det är en vital del i 
projekteringsskedet, för att kunna bestämma dikesplacering och storlek. 
Bestämning av grundvattennivån utförs med hjälp av grundvattenrör. 

4.2.3 Torvmäktighet 

Torv mäktigheten är essentiell vid både val och dimensionering a v 
förstärkningsåtgärd. Tjockleken hos torven karteras enklast med 
sticksondering. Det är vanligt att det under torven finns friktionsjord och 
att under friktionsjorden finns lera eller annan kohesionsjord. Därför är 
det lämpligt att med bestämda mellanrum utföra tyngre sondering, på 
grund av att sticksondering inte är en tillämpbar sonderingsmetod 
genom friktionsjord. 

4.2.4 Torvtyp 

Bestämning av torvtyp är en oprecis bedömning för att det utförs okulärt 
och därigenom kan bedömningen färgas av fältgeoteknikern. 
Fältundersökningen kan ge information om både vad det är för typ av 
torv marksområde och vilken typ av torv som finns i ett speciellt prov. 
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Området bestäms utifrån mosseplanets vegetation, ytlig vattenförekomst 
och topografi i området. Vid bestämning av torvtyp i ett torvprov 
an vänds i hu vudsak von Posts humifieringsskala där provet kramas i 
handen och torvens beteende matchas med skalan. På grund av att en 
torvs geotekniska egenskaper varierar m ycket beroende av 
humifieringsgraden är det essentiellt att bedöma den. 
Humifieringsgraden ligger som grund i valet av förstärkningsåtgärd. 

4.3 Laboratorieundersökning 

4.3.1 Inledning 

För att närmare få vetskap om en torvs geotekniska egenskaper krävs det 
att torvprov analyseras på olika sätt. Här kan även torven 
artbestämmas närmare, med hjälp av blad, pollen och andra säregna 
v äxtdrag. Dock är det de geotekniska egenskaperna som är av störst vikt 
vid bestämning av förstärkningsmetod.  

4.3.2 Vattenkvot 

Vattenkvoten är en parameter som kan ge en ungefärlig bild a v 
skjuvhållfastheten, se kapitel 2.5.5. Två torvprov med samma 
v attenkvot men besående av skilt växtinnehåll och skild 
humiferingsgrad besitter även skilda skjuvhållfastheter. Bestämning 
utförs genom att ett torvprov vägs före och efter torkning, på så sätt 
erhålls den mängd vatten torven innehöll.  

4.3.3 Skjuvhållfasthet 

En torvs skju vhållfasthet är avgörande vid val av förstärkningsåtgärd 
och dess omfattning. Skjuvhållfastheten kan, som nämns ovan, beräknas 
grovt då vattenkvoten är känd. I laboratorium kan den även bestämmas 
direkt i en ringskju vapparat, P. Carlsten (1988). 

4.3.4 Kompressionsegenskaper 

Vid dimensionering av flera olika förstärkningsåtgärder krävs kunskap 
om torvens kompressionsegenskaper. Utifrån dessa kan magnitud a v 
konsolidering och sättningshastighet beräknas då lasten är känd. Utifrån 
ödometerförsök går det att utläsa kompressionsmoduler och 
konsolideringskoefficient. 

4.4 Fältundersökningsutrustning 

4.4.1 Inledning 

Fältundersökning sker i två faser, en förundersökningsfas och en 
uppföljningsfas. Förundersökningsfasen är till för att ge underlag till 
v alet av förstärkningsåtgärd. Vid uppförande av anläggning och efter är 
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det fördelaktigt att övervaka utvecklingen hos torven. Denna utveckling 
bevakas genom uppföljningsfasen. 

4.4.2 Förundersökning 

Torvens mäktighet kan bestämmas med olika sonderingsmetoder, 
enklast är sticksondering, en utrustning som får plats i en vanlig 
personbil och lätt transporteras för hand, SGF4 (1996). 

Vid framtagning av torvprov som senare skall undersökas i 
laboratoriemiljö används i hu vudsak två olika utrustningar, 
skru vprovtagare och torvprovtagare. Skru vprovtagaren ger störda pro v 
och lämpar sig därigenom inte till undersökningar som kräver ostörd 
torv. Torvprovtagaren ger däremot ostörda torvprover som kan nyttjas 
vid bland annat ödometerförsök och försök med ringskju vapparat. 
Torvprovtagaren är framtagen av SGI5 och består av ett polyetenplaströr 
med en godstjocklek på 5 millimeter och en innerdiameter på 100 
millimeter. Längst ner sitter ett skär av sv ar v at stål med godstjockleken 
0,7 millimeter och innerdiameter på 99 millimeter. Skärets egg är 
v ågigt och har en våghöjd på 30 millimeter. Det medför att fibrerna i 
torven skärs av och inte rycks av, detta ger ett ostört prov. Utifrån 
hanteringsmässig synpunkt är prover av storleksordningen 1 meter 
långa att rekommendera, det är dock inget krav. 

Skru vprovtagning ger som tidigare nämnts inte ostörda torvprov. Dessa 
torvprov kan an vändas vid bedömning av humifieringsgrad, 
artbestämning och vid fastställning av v attenkvot. Instrumentet som 
an vänds är en skru v som har en diameter på mellan 36-100 millimeter. 
Skru ven roterar nedåt med en sänkningshastighet som motsvarar 
stigningen hos skru vflänsarna. Vid önskat djup avstannar sänkningen 
v ar vid rotationen fortsätter tills det att torvens rottrådar vid 
skru vflänsarna går av, så att torven i provröret lossnar från övrig torv . 
Därefter hissas skru ven upp och torven kan samlas upp. 

4.4.3 Uppföljning 

Fältundersökning som sker under och efter uppförande av anläggning 
an vänds för att säkerställa konstruktionens utveckling. I 
torvsammanhang handlar det, i normalfallet, om övervakning a v 
sättningar i konstruktionen. Överv akningen ger en bild a v 
händelseförloppet i konstruktionen och därigenom avslöjas indikationer 
på av vikande beteende. Denna uppföljning sker ofta med flera olika 
metoder för att på så sätt tillsammans ge en övergripande bild av 
marken. 

                                                   

4 Svenska geotekniska föreni ngen 

5 Statens geotekniska institut 
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Slangsättningsmätare 

En slangsättningsutrustning består av  två delar, ett rör och en 
sättningsmätare. Röret kan placeras var som helst i 
anläggningskonstruktionen där sättningen skall mätas. För vägbyggen 
installeras slangen normalt sett i vägbankens undre skikt vinkelrätt mot 
v ägens sträckning. Sättningsmätaren består av en vätskefylld slang, en 
mätkropp bestående av en tryckmätare och en slangvinda med en 
display som visar trycket vid tryckmätaren. Tryckmätaren sitter i den 
änden av slangen som förs in i röret. Instrumentet mäter tryckskillnaden 
mellan slangvindan och mätkroppen. Vid sättningsmätning mäts 
trycket vid en känd fixhöjd både före och efter utförd mätning. Sedan förs 
mätkroppen in i det installerade röret och bort till rörets andra ände. 
Därefter dras mätutrustningen ut ur röret samtidigt som trycket avläses 
v arje meter. Höjdläget i röret är således den kända fixens höjd 
subtraherat med tryckskillnaden mellan rör och fix. Vid installation a v 
rör utförs en nollmätning som senare slangsättningsmätningar jämförs 
med. 

Portrycksmätare 

Portrycket kan mätas med hjälp av ett BAT-rör Det är ett rör med en 
BAT-spets som förs ner i marken till det djup i marken där portryckes 
skall mätas. Rörets nedre ände, BAT-spetsen, består av ett filter som 
släpper in vatten men filtrerar bort jordpartiklar. Principen om 
kommunicerande kärl säger då att vattentrycket i jorden och i BAT-
spetsen är detsamma. En bit ovanför spetsen i röret sitter ett 
gummimembran som hindrar vattnet från att stiga upp i röret. Vid 
mätning av portrycket förs ett nålförsett instrument ner i BAT-röret, 
nålen penetrerar gummimembranet och vattentrycket avläses. 
Gummimembranet är utav självläkande typ, vilket betyder att 
membranet fortfarande är tätt efter avslutad mätning. 

Pegel 

En pegel kan liknas vid ett ankare. Den består av en fot och en mätstock, 
se Figur 10. Foten har som uppgift att likt ett ankare se till att 
mätstocken håller sig på plats. Förankringen sker då fyllnadsmassor 
lastas på foten. Fyllnadsmassornas tjocklek kan därigenom avläsas på 
mätstocken. Sättningsmätning utförs genom av vägning av marken 
intill mätstocken och därefter subtraktion av fyllnadsmassornas tjocklek 
erhålls ett värde på sättningens storlek. 
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Figur 10 Il lustartion av en pegel 

Inklinometer 

En inklinometer an vänds för att mäta horisontala massrörelser i 
jordlager. Ett rör som antas följa markens horisontala rörelser installeras 
vertikalt i marken. Rörets nedre ände skall föras ner till fastmark för att 
undvika horisontala massrörelser vid denna ände. Med hjälp av givare 
som finns installerade inne i röret, vanligen med 2 meters mellanru m, 
kan lutningen på röret mätas. Med hjälp av rörets position vid den nedre 
änden eller vid mark ytan kan sedan massrörelserna beräknas med känd 
lutning och känt avstånd mellan givarna. Efter utförd installation a v 
mätutrustningen skall en så kallad nollmätning utföras, denna mätning 
anger ursprungsläget för röret och är sedan referens vid beräkning a v 
massrörelse. Det finns två typer av inklinometermätning, fast mätning 
och manuell mätning. Fast mätning innebär att gi varna sitter 
fastmonterade i röret och manuell inmätning innebär att givarna måste 
installeras vid varje mättillfälle. Denna procedur medför att manuell 
mätning tar betydligt längre tid att utföra. Gemensamt för dessa tv å 
metoder är att en inmätning av rörets position bör utföras vid varje 
mätning, Jonsson et al (2004). 
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5 Väg 1082 Björna – Långviksmon 

5.1 Inledning 

Vägsträckningen Björna – Långviksmon ligger i Västernorrlands län, 3 
mil norr om Örnsköldsvik, se Figur 1 1. Sträckningen är dragen över tre 
torv mossar numrerade med början från Björna. I Långviksmon finns det 
en fabrik som producerar betongelement, vilket medför att trafiken på 
den aktuella sträckningen är tung. I Västernorrland är även 
timmertransporter ofta förekommande. Förstärkningsarbeten utfördes 
2002-2003, då bärigheten tidigare var undermålig, med en 
dimensionering som beräknas hålla i 20 år. 

 

Figur 11 Orienteringskarta över Väg 1082, Björna – Långv iksmon 

5.2 Beskrivning 

Väg 1082 mellan Björna och Långviksmon går genom ett kuperat 
barrskogslandskap och sträcker sig från korsningen med väg 10 75 i 
Björna till till anslutningen med väg 1084 i Långviksmon, se Figur 12 . 
Jordmånen består i hu vudsak av morän och sorterat material i de lägre 
topografierna. Inslaget av torvbildning går från markant till ej 
förekommande. Vägsträckningen går genom tre torv mossar, numrerade 
med start från Björna. Dessa torv mossar befinner sig i avsnitten nedan: 

• Myr 1: sektion 7/350 – 7/390 
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• Myr 2: sektion 7/840 – 8/100 

• Myr 3: sektion 9/1 70 – 9/860 

 

Figur 12 Översiktskarta med sektioner väg 1082, Björna - Långv iksmon 

Dessa sträckor hade innan förstärkningen dålig bärighet och 
konstruktionen var av typen lättfyllning. Denna flytande konstruktion 
v ar i sådant skicka att synliga och väl kännbara vågor uppstod då vägen 
trafikerades av tung trafik. Tydliga spår av tjälrelaterade skador var 
synliga på delar av vägen.  

De åtgärder som utfördes på vägen var av sedda att höja dess bärighet, ge 
bättre av v attning och jämnhet längs sträckningen. 
A v vattningsproblemen var stora i anslutning till de tre torvområden 
som vägen korsar, då vägen där låg strax ovan eller i mosseplanet.  

5.3 Geoteknisk undersökning 

5.3.1 Inledning 

Den geotekniska undersökningen som har utförts ligger till grund för 
v alet av förstärkningsåtgärd. Undersökningen innefattar såväl 
kartläggning och undersökning av torvförekomster i aktuell sträckning 



 

 

 36 

som undersökning rörande andra jordarter och jordlagerföljder längs väg 
1082:s resterande sträckning. De undersökningar som utfördes vid 
sträckningar som inte gick över torv mark innehöll bland annat: 

• Okulär bergtäckningsbedömning 

• Grundvattennivå med grundvattenrör 

• Provgropar 

Vid torvsträckorna utfördes följande undersökningar: 

• Skru vprovtagning 

• Torvprovtagning 

• Kolvborr 

• Vingborr 

• Sticksondering 

• Portrycksmätning med BAT-rör 

Som rutinundersökning ingick även jordartsbestämning och notering av 
jordlagerföljd. Detta utfördes både okulärt i fält och i 
laboratorieundersökning av upptagna prov. Resultatet från dessa 
provtagningar låg till grund för såväl val av förstärkningsåtgärd såsom 
dimensionering av den. Sammanställningen som utförs i denna rapport 
behandlar torv mossarna i allmänhet och även tre tvärsektioner. Dessa 
tvärsektioner hade, i jämförelse med öv riga tvärsektioner hos dessa 
torv mossar, en torv med besvärliga geotekniska egenskaper samt en stor 
mäktighet. 

Vattenkvot 

Vattenkvoten i torven varierar starkt, från den obelastade torvens 
v attenkvot som uppgår som högst till 1436 % och ner till den torv som 
befinner sig ytligt vid vägkanten med den lägsta vattenk voten på 128 %. 
I kombination med stora torvdjup, upp till 5 meter, ger det en besvärlig 
geoteknisk situation. Speciellt besvärligt är det, på grund a v 
torv mäktigheten, i sektionerna 7/980 för my r 2 och för myr 3 är det i 
9/660. Hur vattenkvoten för dessa sektioner varierar med djupet finns i 
bilaga B. Vattenk voten är avgörande vid beräkning av både 
skjuvhållfasthet och sättningsbenägenhet.  

Humifieringsgrad 

Humifieringsgraden har bestämts av  fältgeotekniker som okulärt 
klassificerat torven enligt von Posts klassificering av en torvs 
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humiferingsgrad. I berörda torv mossar varierar humifieringsgraden 
mellan 2 och 8 enligt von Posts skala, det vill säga från låg- till 
högförmulnad torv. I byggnadsteknisk syn vinkel är låg 
förmultningsgrad mindre problematisk i jämförelse med högförmultnad 
torv. I de tidigare nämnda problemsektionerna är förmultningsgraden 
antecknad och återses i bilaga B. 

5.3.2 Myr 1 

Myr 1 är i jämförelse med de två andra m y rarna mindre problematisk. 
Det är en myr som inte är så utbredd vid vägsträckningen och består 
börjar och slutar mot fast mark. Torv mäktigheten varierar från upp till 
1 meter vid vägens västra kant och upp till 3 meter på vägens östra sida. 
Ett lager av silt ligger mellan fast grund och torven, även den lutar och 
har en mäktighet på 2 till 3 meter. Där mäktigheten av lösa jordlager är 
störst ligger fastjord på ett djup av 5 meter. Vid en betraktelse med 
utgångspunkt från Björna, finns en höjdskillnad i det fasta lagret. Den 
uppgår i vägens bredd till maximalt 2,5 meter. Se bilaga D. 

5.3.3 Myr 2 

Torv mossen sträcker sig 260 meter i vägens sträckning. 
Torv mäktigheten uppgår som mest till drygt 3 meter, under torven 
ligger ett lager gyttja som övergår till lera och silt mot djupet. Detta har 
en mäktighet på upp till 2 meter. Vattenkvoten hos torven varierar 
mellan 2 13 % och 679 % vid höger vägkant och från 733 % till 10 7 7 % 
utanför vägen på västra sidan i sektion 7/980. Under lera och silt ligger 
fast mark. Jordlagren sluttar längs hela profilen. Fast mark under de lösa 
jordlagren sluttar som mest 1 meter mot v äster, i vägens bredd. Se bilaga 
B och bilaga C. 

5.3.4 Myr 3 

Myr 3 ligger vid skärningen med väg 1082, Björna – Långviksmon och 
är 690 meter bred. Den sträcker sig mellan avsnitt 9/1 70 och 9/860. 
Torv mossens mäktighet varierar, längs sträckningen och är 
byggnadstekniskt mest problematisk kring sektion 9/660. Torv mossen 
sluttar initialt åt öster, längst i söder, för att sedan norrut vrida sig och 
slutta åt väster, vilket kan förklaras som att torvlagret vrider sig längs 
v ägsträckan. Tjockleken på torvlagret uppgår som mest till 4-4  meter 
vilket underlagras med ett lager gyttja. Under gyttjan och ovan fast 
mark, som med störst sannolikhet består av morän, ligger det lager, med 
upp till 3-4 meter silt. Se bilaga B och bilaga C. 
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5.4 Förstärkningsåtgärd 

5.4.1 Inledning 

De tre torv mossar som finns längs väg 1082:s sträckning kan skiljas åt i 
både mäktighet och utbredning, därav valet av olika 
förstärkningsåtgärder. Myr 1 är inte lika djup eller utbredd i relation till 
m y r 2 och my r 3.  

5.4.2 Myr 1 

För att uppnå tillfredställande bärighet i vägsträckningen över my r 1 
krävs någon form av förstärkningsåtgärd i undergrunden. Med häns yn 
tagen till torv mossen och underliggande lösa jordlagers lutning samt 
torvens begränsade utbredning fattades beslutet att grundförstärkning 
med massutskiftning skulle utföras. Metoden ger god bärighet och är vid 
geotekniska förutsättningar likt detta fall en ekonomiskt fördelaktig 
metod. 

5.4.3 Myr 2 

Förstärkning av undergrunden krävs hos vägsträckningen över myr 2. 
Områdets geotekniska förhållanden, väg 1082:s bärighetskrav gällande 
tid och bärförmåga är styrande vid v alet av förstärkningsåtgärd. 
Massutskiftning är tillämpbar även för denna my r, dock ligger 
kostnaden för en sådan grundförstärkning över rådande ekonomiska 
ramar. Valet av förbelastning som grundförstärkningsmetod baseras på 
tidigare goda erfarenheter. Metoden är i jämförelse med de övriga 
grundförstärkningsåtgärder, se Kapitel 3 Grundläggning på torv mark, 
en av de minst kostsamma, 

5.4.4 Myr 3 

Förbelastning valdes även för denna my r med samma motivering som 
för Myr 2. Myr 3 är i jämförelse med my r 2 besvärligare, med tanke på 
utbredning, torv mäktighet och geotekniska egenskaper. Enbart 
utbredningen medför att massutskiftning inte är lämplig ur 
kostnadssynpunkt.  

5.5 Beräkningar 

5.5.1 Inledning 

Vid beräkning av undergrundsförstärkning krävs ingående information 
angående krav ställda på vägsträckningen. Sträckningen dimensioneras 
med en dimensioneringsperiod på 20 år. Övriga dimensioneringskra v 
gällande säkerhetsklass och stabilitet sker i enlighet  med ATB Väg 2002. 
Förbelastningen dimensioneras så att omkring 0,2-0,3 meter avlastning 
kan utföras och ändå ge en profilhöjd på 0,6 meter över mosseplanet. 
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5.5.2 Total sättning 

De rekommendationer som anges i avsnitt 3.6 Förbelastning användes till 
grund vid sättningsberäkningen. Sättningen beräknas lagervis och 
därigenom erhålls totalsättning genom addering av de olika lagrens 
kompression. Torvens relativa deformation fås ut genom avläsning a v 
diagrammet i Figur 4. Vattenk vot och lagertjocklek hos torven anges i 
bilaga B. Därefter kan ett torvlagers deformation beräknas med den 
avlästa relativa deformationen multiplicerat med det aktuella 
torvlagrets tjocklek. Sättningsberäkningen redovisas i bilaga E. 

5.5.3 Överlastens liggtid och avlastning 

Förbelastning som grundförstärkningsmetod för torvjordar är som 
bekant en åtgärd som utförs under en längre tid. Kalkylering av denna 
liggtid utförs med hjälp av Formel 3. För att få ut tiden ur ekvationen 
krävs ett antagande av eller krav på konsolideringsgrad.  

Liggtiden för belastningsstegen beräknas enligt Formel 3, där 
konsolideringsgraden är bestämmande. Mellan laststeg rekommenderar 
Vägverket (1989) att 70-80% av den totala sättningen ska ha uppnåtts. 
Tiden för att denna sättning skall uppnås skiljer sig beroende på 
torvförhållanden. Liggtiden är som mest omkring 20 veckor efter det 
sista laststeget. Beräknade förslag redovisas i bilaga F. 

5.6 Utförande 

5.6.1 Inledning 

Rubriken för detta avsnitt lyder ”Utförande” och har som tanke att 
beskriva hur konstruktören utformat vägsträckningen samt hur vägen 
slutligen byggdes. Uppdelningen ger en bättre förståelse av resultat från 
utförda mätningar. Ytterligare en anledning för denna uppdelning utgår 
från att geokonstruktionen i dimensioneringsskedet avsåg en akti v 
design, vilket i realiteten betyder att laststeg och liggtider bestäms 
kontinuerligt under byggnationsskedet.  

5.6.2 Utförande enligt bygghandling 

Med utgångspunkt från den geotekniska profilen, bilaga B, och utförda 
beräkningar, bilaga E, utfördes dimensioneringen. Beroende på 
torvförekomst och jordprofil används mellan 1 till 3 laststeg om vardera 
0,6 meter. Lasterna fördelades över my r 2 och 3 enlig Tabell 1 och Tabell 
2, som även anger hur m ycket som skall avlastas. 
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Tabel l 1 Redovisn ing av laststeg myr 2 

Avsnitt Laststeg 1 Laststeg 2 Laststeg 3

7/850-7/890 0,6 0,25

7/890-8/000 0,6 0,6 0,25

8/000-8/080 0,6 0,25  

Tabel l 2 Redovisn ing av laststeg myr 3 

Avsnitt Laststeg 1 Laststeg 2 Laststeg 3 Avlastning

9/200-9/370 0,6 0,2

9/370-9/480 0,6 0,6 0,25

9/480-9/550 0,6 0,6 0,25

9/550-9/630 0,6 0,6 0,6 0,35

9/630-9/790 0,6 0,6 0,6 0,3

9/790-9/830 0,6 0,6 0,25

9/830-9/860 0,6 0,6 0,2  

Liggtiden och pålastningstiden skiljer sig åt mellan båda myrarna och 
även i de olika avsnitten, se bilaga G. Under byggnadstiden skall vägen 
trafikeras utan avbrott. Det betyder att förbelastningen skall läggas ut 
v äxelvis en fil i taget, bilaga H. 

5.6.3 Utförande i praktiken 

Myr 2 

Förbelastning på my r 2 följde bygghandlingarna med som mest 2 
laststeg, se Tabell 3, med skillnaden att laststeg 2 och avlastningen 
skedde enligt, Tabell 4.  

Tabel l 3 Redovisn ing av laststeg för myr 2 

Avsnitt Laststeg 1 Laststeg 2 Laststeg 3

7/850-7/890 0,6 0,25

7/890-8/000 0,6 0,6 0,25

8/000-8/080 0,6 0,25  

Tabel l 4 Pålastn i ng och av lastn ing för myr 2 

Datum Dag

Laststeg 1 2002-11-26 1

Laststeg 2 2002-12-11 16

Avlastning ??  

Myr 3 

Laststeg 1 lades ut för myr 3 2002-1 1-19 som får benämningen dag 1. 
Utifrån detta datum är dagarna numrerade. Bealastningen på myr 3 
av vek i laststeg 3 mot bygghandlingarna, laststeget utgjordes av bara 
0,2 meter last. Inför avlastning konstaterades att profilhöjden efter 
avlastning för sträcka 9/630-9/790 inte kunde uppgå till 0,6 meter 
ovan mosseplanet, vilket var kravet på torvsträckorna. Därför beslöts att 
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y tterligare ett laststeg, laststeg 4, om 0,4 meter skulle läggas ut över den 
berörda sträckan. Laststeg och avlastning redovisas i Tabell 5. 

Tabel l 5 Redovisn ing av laststeg och av lastn ing för myr 3 

Avsnitt Laststeg 1 Laststeg 2 Laststeg 3 Laststeg 4 Avlastning

9/200-9/370 0,6 0,2

9/370-9/480 0,6 0,6 0,25

9/480-9/550 0,6 0,6 0,35

9/550-9/630 0,6 0,6 0,2 0,35

9/630-9/790 0,6 0,6 0,2 0,4 0,35

9/790-9/830 0,6 0,6 0,35

9/830-9/860 0,6 0,35  

Datum för pålastning och avlastning i sektion 9/500 till 9/860 redovisas 
i Tabell 6. 

Tabel l 6 Pålastni ng och av lastn ing sektion 9/500 ti l l  9/860 

Datum Dag

Laststeg 1 2002-11-19 1

Laststeg 2 2002-12-05 17

Laststeg 3 2002-12-18 30

Laststeg 4 2003-08-12 267

Avlastning 2003-09-01 287  
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6 Resultat 

6.1 Inledning 

Det här kapitlet redovisar belastningsförloppet och vad som hänt efter 
färdig byggnation. Diagrammen som redovisas har, om inget annat 
anges, en tidräkning som startar den 26 november 2002 för myr 2 och 
den 19 november 2002 för myr 3. Beteckningar som vänster, V, och 
höger, H, förekommer i både text och diagram. Beskrivningarna innebär 
då väg 1082 sträcker sig från söder till norr, att vänster sida är den 
v ästliga sidan och att höger är den ostliga sidan. 

6.2 Okulär bedömning 

6.2.1 Inledning 

Vägen håller god farbarhet med få undantag, över myr 3 upplevs vägen 
ha satt sig ojämnt. 

6.2.2 Myr 2 

Sträckning över my r 2 håller god standard med fullgod tvärfall och 
släntlutning. Sättningar upplevs som obefintliga och ingen synlig 
spårbildning kan uppvisas. Detta bekräftas med utförd 
tvärsektionsav v ägning, se Figur 13 , med inritad projekterad 
tvärsektion. Sektionen är sedd från söder och vänster sida vetter åt 
v äster och således är höger sida den östra sidan. 
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Figur 13 Avvägd tvärsektion 7/980 med projekterad profi lhöjd och tvärfa l l 

6.2.3 Myr 3 

Vägen håller god jämnhet och vägslänterna har fullgod lutning så att 
av v attning sker. Anmärkning kan göras vid sektion 9/580 där en 
trumma inte har satt sig i samma utsträckning som omkringliggande 
v äg. I vänster körfält vid sektion 9/660 har vägen tydligt satt sig i högre 
grad än vad höger körfält har gjort. Denna okulära bedömning skiljer sig 

Avvägd profil 

 Projekterad profil 
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mot av v ägd tvärsektion, se Figur 14. Spårbildning är tydligt 
framträdande över my r 3 i sektion 9/640 – 9/780, vilket åskådliggörs i 
Figur 14 nedan. Där syns en lågpunkt vid läge -2,3. 

Tvärsektion 9/660
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Figur 14 Avvägd tvärsektion 9/660 med projekterad profi lhöjd och 
bombering. 

6.3 Profilhöjd 

6.3.1 Inledning 

Profilhöjden avser vägens höjd vid vägens mitt vilket ofta är tvärsnittets 
högsta höjd vid normalt tvärfall, se Figur 13. Om vägen svänger eller 
utav någon annan anledning inte bör ha ett normalt tvärfall, kan 
tvärfallet få ett utseende som det projekterade tvärfallet illustrerat i 
Figur 14.  

6.3.2 Myr 2 

För myr 3 följer den av v ägda profilhöjden väl den projekterade, vilket 
redovisas i Figur 15 nedan. Det är till och med så att den av v ägda 
profilhöjden ligger högre än den projekterade profilhöjden. 
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Figur 15 Avvägd och projekterad profi lhöjd för myr 2 
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6.3.3 Myr 3 

Profilhöjden som av vägts över myr 3 visas i Figur 16 nedan. Profilen 
av v ägdes under tjälningsperioden och det skall noteras att vid 
av v ägning 2005-02-06 var vägen belagd av snö och is. Detta är en trolig 
förklaring till skillnaden i av v ägd profilhöjd mellan av v ägning den 
2005-04-08 och 2005-02-06.  Profilen befinner sig både ovan och under 
projekterad profilhöjd. Att profilhöjden är högre belägen i sektion 9/750 
och framåt beror på att profilhöjden uppjusterades med massor från 
avlastning av my r 3.  

Profilhöjd Myr 3

194

194,5

195

195,5

196

196,5

197

197,5

198

198,5

199

9/ 500 9/ 600 9/ 700 9/ 800

Nivå [m]

A
v

s
n

it
t 

[m
]

Avvägning 2005-04-08

Projekterad profil

Myr 3 2005-02-06

 

Figur 16 Avvägd och projekterad profi l höjd för m yr 3 

6.4 Slangsättningsmätning 

6.4.1 Inledning 

Slangsättningsmätningen redovisar sättningar från förbelastningsstart 
till nu varande nivå med upp till 0,9 meter över my r 3 och över 0,5 
meter på myr 2. Sättningarna erhåller ett karakteristiskt utseende på 
grund av den tidigare belastningen från vägen, som har konsoliderat 
underliggande torvlager, se Figur 1 7. 

6.4.2 Myr 2 

På myr 2 installerades slangarsättningsutrustning över två sektioner, 
7/980 och 8/020. Det har dock visat sig att slang 8/020 inte går att 
an vända, på grund av brott på slangen. Däremot ger slang 7/980 god 
information över sättningsutvecklingen i aktuell sektion. Figur 1 7 nedan 
visar sättningen i sektions 7/980:s tvärsnitt. Diagrammet visar tydligt 
resultat av tidigare konsolidering av torv , då torven under vägbanan 
inte har satt sig i samma utsträckning som omgivande torv. Resultat 
från slangsättningsmätning redovisas i Bilaga I och Figur 1 7 
Slangsättningsmätning sektion 7/980.  
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Slang  7/980

-0,80 

-0,70 

-0,60 

-0,50 

-0,40 

-0,30 

-0,20 

-0,10 

0,00

0,10

0,20

0,30

272625242322212019181716151413121110987654321

Meter (Längd)

M
e

te
r 

(H
ö

jd
)

9 november -02 13 november -02 15 november -02
25 november -02 28 november -02 29 november -02
4 december -02 6 december -02 7 december -02
12 december -02 13 december -02 18 december -02
20 december -02 21 december -02 27 december -02
10 januari -03 24 januari -03 21 februari -03
14 mars -03 3 april -03 21 maj -03
1 augusti -03 15 mars -05

Vägmitt

 

Figur 17 Slangsättn i ngsmätn i ng sektion 7/980 

6.4.3 Myr 3 

Slangsättningsutrustning installerades på myr 3 i sektion 9/610, 9/660, 
9/720 och 9/780. Sättningen i tvärsektionerna för myr 3 följer samma 
mönster som visas i Figur 1 7 ovan. Det finns en skillnad i sättningstorlek 
mellan torv mossarna, nämligen att sättningarna i myr 3 generellt sett 
är större, vilket illustreras i Figur 18. Sättningen för övriga sektioner 
redovisas i bilaga I. 
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Figur 18 Slangsättn i ngsmätn i ng sektion 9/660 

6.5  Pegelmätning 

Pegelmätning installerades på myr 3 både på höger och vänster sida om 
v ägmitt med 30 till 50 meters mellanrum, från sektion 9/2 10 till 
9/820. I detta avsnitt redovisas peglar v ars placering sammanföll med 
slangsättningsutrustningen. I Figur 19 visas sättningen med 
pegelmätning i sektion 9/660 Där visas att sättningen ej har avstannat 
vid avlastning, konsolidering pågår i oförändrad takt. I bilaga J 
Redovisas pegelmätning från sektion 9/610, 9/720 och 9/780 vilka 
bekräftar konsolideringsutvecklingen för sektion 9/660 som redovisas i 
Figur 19.  



 

 

 4 7 

Pegelmätning 9/660
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Figur 19 Sättn i ng enl igt pegelmätn i ng i sektion 9/660 

6.6 Inklinometer 

Utrustning för inklinometermätning installerades på totalt 3 positioner, 
2 stycken på my r 3 och en på my r 2. Dessa var placerade i sektion 
7/983, 9/660 och 9/780. Mätningen redovisas som utböjning mot tid i 
Figur 20, Figur 2 1 och Figur 22. Nivåerna som anges är avstånd från 
mark ytan. Beteckningen efter sektionsangivelsen anger inklinometerns 
läge Vänster eller Höger om vägmitt med följande angi vet avstånd. 

Inklinometer 7/983 V6,5
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Figur 20 Horisontel la m assrörelser i sektion 7/983 V6,5 
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Inklinometer 9/660 H9 
utböjning mot tid
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Figur 21 Horisontel la m assrörelser i sektion 9/660 H9 

Inklinometer 9/780 H9
utböjning mot tid 

-20,00

-15,00

-10,00

-5,00

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

0 50 100 150 200

Tid [dygn]

U
tb

ö
jn

in
g

 [
m

m
]

-6,5

-5,5

-4,5

-3,5

-2,5

-1,5

-0,5

 

Figur 22 Horisontel la m assrörelser i sektion 9/780 H9 

Att Figur 22 har en, i jämförelse med inklinometer i de två andra 
sektionerna, av vikande massrörelse förklaras med att den är belägen 
mellan väg 1082 och en mindre anslutningsväg från Mattarbodum. 
Denna väg är dragen över myr 3 och anlades vid samma tidpunkt som 
förbelastning av my r 3 pågick. Anslutningsvägen är förstärkt med 
förbelastning även den, därav har massrörelserna i inklinometer 9/780 
H9 inte utvecklats på samma sätt som inklinometer 9/660 H9 och 
7/983 H6,5 

6.7 Vattenkvot 

Vid förundersökningen togs torvprov vid flera sektioner, både vid sidan 
av väg och under väg. Efter färdigställande av väg har 
skru vprovtagning vid vägkant i sektion 7/980, 9/660 och 9/780 utförts 
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och vattenk voten undersöktes. Vid dessa sektioner utfördes 2 parallella 
borrhål vid asfaltskanten på vägens båda sidor. I bilaga K redovisas 
v attenkvoten för dessa sektioner. En vattenkvotssänkning kan antydas, 
med en viss osäkerhet då proverna vid flera sektioner före och efter 
v ägbyggnation ej har tagits vid samma avstånd från vägmitt, se Figur 
23 för exempel. 

9/660 Höger sida, vattenkvot före och efter
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Figur 23 Vattenkvotsfördeln i ng v id höger asfaltskant, sektion 9/660 
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7 Utvärdering och diskussion 

7.1 Inledning 

Detta kapitel avhandlar resonemang och tolkning av resultat från 
föregående kapitel. Hänsyn tas till både bearbetade resultat och 
erfarenhetsmässiga bedömningar.  

7.2 Skjuvhållfasthetstillväxt 

7.2.1 Inledning 

Konsolidering ger en vattenkvotssänkning i torv som även medför en 
ökad skjuvhållfasthet med reservation att ingen markant förmultning 
har skett. Principen med förbelastning som förstärkningsåtgärd bygger 
på en konsolidering av torv. Den vattenkvotssammanställning, som 
redovisats i avsnitt 6.7 Vattenkvot, har bearbetats för att ge en klarare 
bild av vattenkvotsförändringen i torven.  

7.2.2 Bearbetning 

Resultat från den avslutande provborrningen med parallellprovtagning 
har bearbetats för att jämförelsen mellan ”före och efter” – vattenkvoter 
skall bli tydligare. Från parallellprovtagningen har ett medelvärde a v 
respektive nivås vattenkvot tagits fram. Dessutom har korrigering för 
sättning utförts med resultatet att parallellprovtagningens nivåer har 
uppjusterats. Detta har utförts genom en antagen fördelning a v 
sättningsgraden mot djupet. Antagandet är utformat med utgångspunkt 
att sättningen i större utsträckning sker i de övre torvlagren. 
Antagandet anger en komprimering med 50 % i det översta torvlagret 
för att sedan mot djupet i det lägsta torvlagret ligga omkring 10-20 % i 
komprimering. 

7.2.3 Resultat 

Vattenkvotsfördelningen som ovanstående bearbetning resulterar i 
redovisas med en jämförelse på tidigare utförd torvprovtagning. De 
torvprover som jämförelsen görs för är områden av torv som ej befunnit 
sig under vägen, vilket medför att torven ej tidigare har konsoliderats på 
grund av trafiklast eller av vägkroppens last.  

Vid analys av torvprov tagna vid avsnitt 7/980 antas proven 
namngi vna ”hjulspår” vara i läge höger sida 2,25 meter från vägmitt. I 
Figur 24 redovisar vattenkvoten i torvprov tagna i hjulspår och i 
position 3,5 meter höger i sektion 7/980. 
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Vattenkvot 7/980 Höger
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Figur 24 Vattenkvot 7/980 

Redovisning av vattenk votsfördelningen visas i bilaga K. Där ses en 
tydlig vattenkvotssänkning över hela profilen. Det finns dock vissa 
undantag, där vattenkvoten var lägre innan förbelastning. Detta kan 
delvis förklaras med att sandlinser eller liknande fenomen kan 
förekomma i torven. En torv med sandinnehåll har i vanliga fall en lägre 
v attenkvot, på grund av att en mineral har, i jämförelse med torv, en 
högre densitet. I Figur 24 ovan kan en sandlins eller ett kontaminerat 
torvprov förklara den låga vattenkvoten vid nivå 196,75. 

7.3 Sättning 

7.3.1 Inledning 

An vänds förbelastning som grundförstärkningsåtgärd av torv, bör 
sättningen kontrolleras. Kontroll av sättningen av väg 1082 Björna – 
Långviksmon utfördes med hjälp av pegel-, slangsättning- och 
inklinometermätning. I kommande avsnitt analyseras resultatet från 
dessa mätningar.   

7.3.2 Sättningsförlopp enligt slangmättning 

Under anläggningsskeedet bevakades inte slangsättningsmätningen mot 
tiden, däremot kontrollerades den totala sättningen i sektionerna. 
Bevakning av den totala sättningen mot en teoretisk beräknad 
totalsättning och en kontroll av överbyggnad ger i sig ingen information 
om den fas konsolideringen befinner sig i.  

Nedan i Figur 25 visas slangsättningsmätning mot tid i avsnitt 9/660. 
Där visas tydligt att sättningen inte hade avtagit vid avlastning a v 
förbelastningen, som skedde vid dag 28 7. Lassteg 2 syns tydligt vid dag 
1 7 , då sättningshastigheten ökar. Laststeg 3 som skedde dag 30 kan dock 
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inte ses, ökningen av sättninsgrad syns först dag 53. Därefter sker ett 
avtagande i sättningshastighet för att sedan efter 1 16 dagarsmätningen 
åter öka, denna period sammanfaller med tjällossning. Om förändringen 
i sättningsförlopp beror på tjällossning är ej fastställt. Denna tes styrks 
emellertid när man tittar på när förbelastningen installerades, vilket 
skedde under vinterhalvåret. Tjäle kan således ha byggts in i vägkroppen 
, vilken då kan liknas med en balk med utbredd lastfördelning. 
Lastfördelningen förändras vid upptining och därigenom kan 
förändringen i sättningsförloppet förklaras.  

9/660 Sättning mot tid
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Figur 25 Slangsättn i ng mot t id, slang 9/660. V7 anger 7 meter  från 
vägm itt på vänster sida v id färdriktn ing mot Långv iksmon  

Laststeg 4 installerades dag 267 vilket kan utläsas i sättningen. Slutligen 
avlastades vägen dag 288, vilket inte går att utläsa ur diagrammet. 
Efter avlastning syns det att konsolidering har fortsatt, och sättningen 
efter avlastning uppgår vid vägmitt till 0,186 meter. Utanför farbanan 
har ingen avlastning skett vilket bekräftas genom den betydligt större 
sättningen som visas ovan.  

Studeras avsnitt 7/980 med slangsättningsmätning mot tid visas en 
annan sättningsutveckling, se Figur 26. Ur sättningskurvan går det inte 
att se när det andra laststeget las ut. Sättningsförloppet visar tydliga 
tecken på att ha avstannat, vägmitt har endast satt sig 0,041 meter 
efter färdigställnig. Den ringa sättningen antyder att förstärkning med 
förbelastning i det här fallet har följt dimensioneringen. I bilaga M 
redovisas slangsättningsmätning mot tid i övriga punkter. 
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Slangsättning mot tid 9/780
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Figur 26 Slangsättn i ngsmätn i ng mot t id. Sl ang 7/980 

7.3.3 Sättningsförlopp enligt mätning med pegel 

Vid en jämförelse mellan slangsättningsmätning och pegelmätning a v 
sättningsförloppet syns stora skillnader. Sättningshastigheten hos 
peglarna är högre än slangsättningsmätningen. Detta kan förklaras med 
att peglarna även har utsatts för horisontala massrörelser, vilket kan 
resultera i att pegeln förutom sättning i vertikalled även har börjat luta 
och vid avläsning av pegeltoppen ger en högre sättning än den verkliga 
sättningen.  

Vid sättningsmätning an vändes två metoder för att mäta höjden, 
av v ägningsinstrument och totalstation. Att två olika instrument 
an vändes för inmätning kan ge fel i mätningarna, detta på grund av 
instrumentens särart och individuella fel. An vänds ett och samma 
instrument för inmätning fås ett likartat fel konstant över hela 
mätperioden. Om olika instrument an vänds fås olika fel, vilket kan ge 
oväntade differenser mellan mätningar. 
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Sättning mot tid 9/780
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8 Slutsatser 

• Vattenkvotsundersökningen visar generellt en minskad 
v attenkvot i torvprovfilen under/vid v ägen. den visar på en 
konsolidering och en hållfasthetstillväxt i torven. 

• Sättningen har avtagit där avlastning har skett. 

• A v vägd vägprofil ligger 18 månader efter färdigställande  ovanför 
projekterad profil. Det antyder att utförd åtgärd har följt den 
projekterade. 

• Sättningen mot tiden har ej planat ut och sättningsförloppet har 
då inte avstannat utan kommer att fortsätta med tiden. 

• Vidare slangsättningsmätning är intressant för vidare uppföljning 
av sättningsförloppet. Detta på grund av  att sättningen i många 
snitt ej har avstannat. 
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Bilaga A Von Posts humifierings klassificering 

 

H1: Fullständigt ohumifierad och dyfri torv, som vid kramning i handen 

avger endast färglöst klart vatten. 

H2: Så gott som fullständigt ohumifierad och dyfri torv, som vid kramning 

avger nästan klart men gulgrunt vatten. 

H3: Föga humifierad tov eller mycket svagt dyhaltig torv, som vid 

kramning avger tydligt grumligt vatten, men där ingen torvsubstans 

passerar mellan fingrarna. Kramningsåterstoden ej grötig. 

H4: Dåligt humifierad torv eller något dyhaltig torv, som vid kramning 

avger starkt grumligt vatten. Kramningsåterstoden något grötig. 

H5: Någorlunda humifierad torv eller tämligen dyhaltig jord. 

Växtstrukturen fullt tydlig, men något beslöjad. Vid kramning 

passerar någon torvsubstans mellan fingrarna men dessutom starkt 

grumligt vatten. Kramningsåterstoden är starkt grötig. 

H6: Någorlunda humifierad eller tämligen dyhaltig torv med otydlig 

växtstruktur. Vid kramning i handen passerar högst 1/3 av 

torvsubstansen mellan fingrarna.. Återstoden är starkt grötig men visar 

tydligare växtstruktur än den kramade torven. 

H7: Ganska väl humifierad torv eller betydligt dyhaltig torv, i vilken ännu 

rätt mycket av växtstrukturen kan skönjas. Vid kramning passerar 

omkring hälften av torvsubstansen mellan fingrarna. Om vatten 

avskiljes, är detta vällingartat och starkt mörkfärgat. 

H8:  Väl humifierad eller starkt dyhlatig torv med mycket otydlig synbar 

växtstruktur. Vid kramning passerar 2/3 av torvsubstansen mellan 

fingrarna. Möjligen avskiljes något, i så fall vällingartat vatten. 

Återstoden består huvudsakligen av mera resistenta rottrådar och 

dyligt. 

H9: Så gott som fullständigt humifierad eller nästan helt dyartad torv, i 

vilken nästan ingen växtstruktur framträder. Nästan hela torvmassan 

passerar vid kramning mellan fingrarna som en homogen gröt. 

H10: Fullständigt humifierad eller helt dyartad tov, i vilken ingen 

växtstruktur framträder. Vid kramning passerar hela torvmassan utan 

avskiljande av fritt vatten mellan fingrarna. 
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Bilaga B Jordartsprotokoll 
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 B-2
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Bilaga C Detaljerad tolkad jordlagerföljd 

Detaljerad tolkad jordlagerföljd, Myr 3 

9/170-9/200 

Befintlig vägbank ligger c:a 1,0 meter över markytan. Vägbanken består av 1-1,2 meter 

fyllningsmaterial (grusig siltig sand och silt). 

Undergrunden består av ett ytligt lager organisk jord på friktionsjord. 

 

9/200-9/370 

Befintlig vägbank ligger c:a 0,3-0,7 meter över markytan. Vägbanken består av 1-1,2 meter 

fyllningsmaterial (grusig siltig sand och silt med växtdelar och bark). 

Undergrunden består vid sidan av vägen av 1-1,5 meter torv ovan 0-1,5 meter lerig gyttjig silt 

med inslag av torv, växtdelar och gyttja. Grundvattenytan ligger c:a 0,2-0,3 meter under 

markytan.  

 

9/370-9/480 

Befintlig vägbank ligger c:a 0,1-0,8 meter över markytan. Vägbanken består av 1-1,5 meter 

fyllningsmaterial (grusig siltig sand och silt med växtdelar och bark). 

Undergrunden består vid sidan av vägen av ett 3-3,5 meter mäktigt lösjordslager bestående av 

torv och lerig silt med inslag av torv, växtdelar och gyttja. Grundvattenytan ligger c:a 0,2-0,3 

meter under markytan. 

 

9/480-9/550 

Befintlig vägbank ligger c:a 0,1-0,4 meter över markytan. Vägbanken består av 1-1,5 meter 

fyllningsmaterial (grusig siltig sand och silt med växtdelar och bark). 

Undergrunden består vid sidan av vägen av ett 3-4 meter mäktigt lösjordslager bestående av 

torv och lerig silt med inslag av torv, växtdelar och c:a 0,5-1,0 meter gyttja. Grundvattenytan 

ligger c:a 0,1-0,2 meter under markytan. 

 

9/550-9/630 

Befintlig vägbank ligger c:a 0,1-0,3 meter över markytan. Vägbanken består av 1-1,5 meter 

fyllningsmaterial (grusig siltig sand och silt med växtdelar och bark). 



Undergrunden består vid sidan av vägen av ett 3-5 meter mäktigt lösjordslager bestående av 

torv och lerig silt med inslag av torv, växtdelar och c:a 0,5-1,0 meter gyttja. Grundvattenytan 

ligger c:a 0,1-0,2 meter under markytan. 

 

9/630-9/790 

Befintlig vägbank ligger c:a 0-0,2 meter över markytan. Vägbanken består av 1-1,7 meter 

fyllningsmaterial (grusig siltig sand och silt med växtdelar och bark). 

Undergrunden består vid sidan av vägen av ett 5-6 meter mäktigt lösjordslager bestående av 

torv och lerig silt med inslag av torv, växtdelar och c:a 0,5-1,0 meter gyttja. Grundvattenytan 

ligger c:a 0,1-0,2 meter under markytan. 

 

9/790-9/830 

Befintlig vägbank ligger c:a 0,2-1,2 meter över markytan. Vägbanken består av 1-1,2 meter 

fyllningsmaterial (grusig siltig sand och silt med växtdelar och bark). 

Undergrunden består vid sidan av vägen av ett 3,5-5 meter mäktigt lösjordslager bestående av 

torv och lerig silt med inslag av torv, växtdelar och gyttja. Grundvattenytan ligger c:a 0,1-0,2 

meter under markytan. 

 

9/830-9/860 

Befintlig vägbank ligger c:a 1-1,2 meter över markytan. Vägbanken består av 1-1,2 meter 

fyllningsmaterial (grusig siltig sand och silt med växtdelar och bark). 

Undergrunden består vid sidan av vägen av ett 3-4 meter mäktigt lösjordslager bestående av 

torv och lerig silt med inslag av torv, växtdelar. Mot sektion 9/860 är lösjordsdjupet c:a 1,0-

2,0 meter. Grundvattenytan ligger c:a 0,1-0,2 meter under markytan. 

 

 C-2



 C-3

Detaljerad tolkad jordlagerföljd, Myr 2 

7/840-7/860 

Befintlig vägbank ligger c:a 1,5-1,8 meter över markytan. Vägbanken består av 1-1,2 meter 

fyllningsmaterial (grusig siltig sand och silt). 

Undergrunden består av ett ytligt lager organisk jord på friktionsjord. 

 

7/860-7/890 

Befintlig vägbank ligger c:a 0,7-1,5 meter över markytan. Vägbanken består av 1-1,2 meter 

fyllningsmaterial (grusig siltig sand och silt med växtdelar och bark). 

Undergrunden består vid sidan av vägen av ett 2,5-5 meter mäktigt lösjordslager bestående av 

torv och lerig silt med inslag av torv, växtdelar och gyttja. Grundvattenytan ligger c:a 0,2-0,3 

meter under markytan.  

 

7/890-8/000 

Befintlig vägbank ligger c:a 0,2-0,4 meter över markytan. Vägbanken består av 1-1,5 meter 

fyllningsmaterial (grusig siltig sand och silt med växtdelar och bark). 

Undergrunden består vid sidan av vägen av ett 5-5,5 meter mäktigt lösjordslager bestående av 

torv och lerig silt med inslag av torv, växtdelar och gyttja. Grundvattenytan ligger c:a 0,2-0,3 

meter under markytan. 

 

8/000-8/080 

Befintlig vägbank ligger c:a 0,4-1,0 meter över markytan. Vägbanken består av 1-1,2 meter 

fyllningsmaterial (grusig siltig sand och silt med växtdelar och bark). 

Undergrunden består vid sidan av vägen av ett 3-4 meter mäktigt lösjordslager bestående av 

torv och lerig silt med inslag av torv, växtdelar och gyttja. Grundvattenytan ligger c:a 0,2-0,3 

meter under markytan. 



Bilaga D  TBv/geo  
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Bilaga E Dimensionering förbelastning 
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 E-4 E-4
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Bilaga F Dimensionering av förbelastning 

Dimensionering av förbelastningens storlek har utförts så att återstående höjning, efter att 99 

% av sättningen uppkommit och att en avlastning med 20 % av förbelastningens storlek skett, 

överskrider erforderlig höjning för att vägytan skall ligga minst 0,6 meter över mossplanet. 

Laststegens liggtider motsvarar den tid det tar för att 99 % av sista laststegets (steg 2 eller steg 

3) respektive 70 % av övriga (steg 1 eller steg 2) att uppstå. 

Sektion Steg 1 

förbelastning  

Steg 2 

förbelastning  

Steg 3 

förbelastning  

Steg 4 

Min. avlastning 

Totalsättning 
väg 

7/920 0,6 m i 7 dygn 0,6+0,6  m i 55 dygn - 0,25 m 0,40 m 

7/980 0,6 m i 13 dygn 0,6+0,6  m i 100 dygn - 0,20 m 0,65 m 

8/040 0,6 m i 20 dygn - - 0,15 m 0,20 m 

9/370 0,6 m i 25 dygn - - 0,20 m 0,20 m 

9/430 0,6 m i 5 dygn 0,6+0,6  m i 32 dygn - 0,25 m 0,35 m 

9/520 0,6 m i 12 dygn 0,6+0,6  m i 59 dygn - 0,25 m 0,55 m 

9/610 0,6 m i 5 dygn 0,6+0,6  m i 10 dygn 0,6+0,6+0,6 m i 45 dygn 0,35 m 0,65 m 

9/660 0,6 m i 15 dygn 0,6+0,6  m i 31 dygn 0,6+0,6+0,6 m i 144 dygn 0,30 m 0,90 m 

9/720 0,6 m i 11 dygn 0,6+0,6  m i 23 dygn 0,6+0,6+0,6 m i 108 dygn 0,30 m 0,90 m 

9/780 0,6 m i 14 dygn 0,6+0,6  m i 71 dygn - 0,25 m 0,60 m 

9/810 0,6 m i 25 dygn - - 0,20 m 0,20 m 
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Bilaga G Bygghandling  
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Bakgrund 

 

På uppdrag av Vägverket Region Mitt har Vägverket Konsult utrett de geotekniska 

förutsättningarna för upprättande av bygghandling för upprustning av väg 1082, delen Björna 

– Långviksmon. Vägen passerar bitvis över undergrund bestående av torv och gyttja och 

profilen skall höjas så att vägytan ligger c:a 0,6 meter över mossplanet. För att begränsa 

sättningar efter byggtiden skall förbelastning ske. Dimensionering av förbelastningen har dels 

utförts baserat på diagram i VVPUBL 1989:53 ”Vägbyggnad på torv dels kontrollerats 

analytiskt baserat på kompressionsförsök. Kontroll av stabilitet har dels utförts i PostoGraf v 

3.0, dels i Slope/W. 

 

Beräkningssektioner: 

 

SEKTION DIMENSIONERING STABILITET  

7/920 DIAGRAM Postograf 

7/980 DIAGRAM Postograf 

8/040 DIAGRAM Postograf 

9/370 Enkel bedömning - 

9/430 DIAGRAM Postograf 

9/520 DIAGRAM Postograf 

9/610 DIAGRAM Postograf 

9/660 DIAGRAM/Analytiskt Postograf+Slope/W 

9/720 DIAGRAM Postograf 

9/780 DIAGRAM Postograf 

9/810 Enkel bedömning - 

Underlag 

Underlag till beräkningar har varit geotekniska fältundersökningar samt 

laboratorieundersökningar redovisade i RGeo. Tolkning av parametrar för de olika 

jordmaterialen har utförts baserat dels på resultaten redovisade i RGeo, dels på erfarenheter 

publicerade i VVPUBL 1989:53 ”Vägbyggnad på torv” samt erfarenhetsvärden publicerade 

av SGI. 
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Resultat  

Dimensionering av förbelastning: 

Dimensionering av förbelastningens storlek har utförts så att återstående höjning, efter att 99 

% av sättningen uppkommit och att en avlastning med 20 % av förbelastningens storlek skett, 

överskrider erforderlig höjning för att vägytan skall ligga minst 0,6 meter över mossplanet. 

Laststegens liggtider motsvarar den tid det tar för att 99 % av sista laststegets (steg 2 eller steg 

3) respektive 70 % av övriga (steg 1 eller steg 2) att uppstå. 

Sektion Steg 1 

förbelastning  

Steg 2 

förbelastning  

Steg 3 

förbelastning  

Steg 4 

Min. avlastning 

Totalsättning 
väg 

7/920 0,6 m i 7 dygn 0,6+0,6  m i 55 dygn - 0,25 m 0,40 m 

7/980 0,6 m i 13 dygn 0,6+0,6  m i 100 dygn - 0,20 m 0,65 m 

8/040 0,6 m i 20 dygn - - 0,15 m 0,20 m 

9/370 0,6 m i 25 dygn - - 0,20 m 0,20 m 

9/430 0,6 m i 5 dygn 0,6+0,6  m i 32 dygn - 0,25 m 0,35 m 

9/520 0,6 m i 12 dygn 0,6+0,6  m i 59 dygn - 0,25 m 0,55 m 

9/610 0,6 m i 5 dygn 0,6+0,6  m i 10 dygn 0,6+0,6+0,6 m i 45 dygn 0,35 m 0,65 m 

9/660 0,6 m i 15 dygn 0,6+0,6  m i 31 dygn 0,6+0,6+0,6 m i 144 dygn 0,30 m 0,90 m 

9/720 0,6 m i 11 dygn 0,6+0,6  m i 23 dygn 0,6+0,6+0,6 m i 108 dygn 0,30 m 0,90 m 

9/780 0,6 m i 14 dygn 0,6+0,6  m i 71 dygn - 0,25 m 0,60 m 

9/810 0,6 m i 25 dygn - - 0,20 m 0,20 m 

Kontrollberäkning baserat på kompressometerförsök 

Dimensionering av förbelastningens storlek har även beräknats analytiskt i sektion 9/660 

baserat på resultat från kompressometerförsök. Beräknade liggtider och sättningar avviker inte 

mer än 10-15 % från de som beräknats baserat på tabellvärden. Beräkning har utförts av Peter 

Carlsten, Scandiaconsult och Rasmus Müller KN. 

Kontroll av stabilitet: 

Säkerheten mot att stabilitetsbrott skall uppkomma till följd av upplastning av 

förbelastningssteg har beräknats under antagande av odränerat beteende i torv, gyttja och lerig 

silt. 
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Sektion Fc i dagsläget  Fc med 0,6 m 
förbelastning 

Fc med 1,2 m 
förbelastning 

Fc med 1,8 m 
förbelastning  

7/920 2,4 2,0 1,5 - 

7/980 2,9 2,4 1,7 - 

8/040 2,6 2,0 1,4 - 

9/370 - - - - 

9/430 2,2 2,2 1,5 - 

9/520 2,5 1,8 1,6 - 

9/610 2,8 2,6 1,8 1,4 

9/660 3,0 2,8 1,8 1,4 

9/720 3,0 2,0 1,5 - 

9/780 3,0 2,2 1,5 - 

9/810 - - - - 

 

Inverkan av deformation och hållfasthetstillväxt i torven 

För att bestämma till ungefär vilka nivåer hållfastheten i torven måste öka för att 

vägkonstruktionen skall ha tillräcklig säkerhet mot stabilitetsbrott under byggtiden har 

beräkningar för sektion 9/660 utförts. I dessa beräkningar har hänsyn tagits till beräknade 

sättningar till följd av förbelastning. Beräkning har utförts av Peter Carlsten, Scandiaconsult. 

 

Byggskede cuk i jungfrulig 
torv (kPa) 

cuk i överkant1 
”förbelastad” torv (kPa) 

Fc 

Nuläge 6 15 1,9 

Dag 1 0,6 m fb på ena väghalvan 6 15 2,1 

Dag 7 0,6 m fb + trafik på samma halva 6 15 1,7 

Dag 14 0,6 m fb på hela vägen + trafik 6 15 1,6 

Dag 15 1,2 m fb på ena väghalvan 6 15 1,6 

Dag 22 1,2 m fb + trafik på samma halva 6 18 1,4 

                                                 

1
 Skjuvhållfastheten beräknas minska med djupet (-1,5 kPa/m) 
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Dag 46 1,2 m fb på hela vägen + trafik 6 18 1,5 

Dag 50 1,8 m fb på ena väghalvan 6 18 1,4 

Dag 90 1,8 m fb på hela vägen + trafik 6 18 1,2 

Dag 216 som dag 90 men konsoliderad 6 23 1,5 

Dag 225 Färdig väg efter avlastning 6 23 1,7 

 

Bilagor: 

-dimensionering av förbelastning  

-kontroll av stabilitet   

-kontroll av hållfasthetstillväxt  
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Bilaga H Förbelastningsförfarande  
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Bilaga I Slangsättningsmätning 

Slang  9/780
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2 november -02 9 november -02 12 november -02 13 november -02 19 november -02 22 november -02

26 november -02 28 november -02 3 december -02 4 december -02 10 december -02 11 december -02

17 december -02 19 december -02 20 december -02 27 december -02 10 januari -03 24 januari -03

21 februari -03 14 mars -03 3 april -03 15 april -03 21 april -03 21 maj -03

8 juni -03 1 augusti -03 21 augusti -03 19 oktober -04

Vägmitt
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2 november -02 9 november -02 12 november -02 13 november -02 19 november -02 22 november -02
26 november -02 28 november -02 3 december -02 4 december -02 10 december -02 11 december -02
17 december -02 19 december -02 20 december -02 27 december -02 10 januari -03 24 januari -03
21 februari -03 14 mars -03 3 april -03 15 april -03 21 april -03 21 maj -03
8 juni -03 1 augusti -03 21 augusti -03 19 oktober -04
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Slang 9/610
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28 november -02 3 december -02 4 december -02 10 december -02 11 december -02 17 december -02

20 december -02 27 december -02 10 januari -03 24 januari -03 21 februari -03 14 mars -03
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Bilaga J Pegel avläsning 
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Bilaga K Vattenkvotsundersökning 
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9/780 Vattenkvot före och efter
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Bilaga L Vattenkvoter jämförelse 
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Vattenkvot 9/660 Höger
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Bilaga M Sättning mot tid 

9/780 Sättning mot tid
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9/720 Sättning mot tid
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9/660 Sättning mot tid
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9/610 Sättning mot tid
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Slangsättning mot tid 9/780
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Bilaga N Sättning med pegel och slang 
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Sättning mot tid 9/720
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