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Förord 

Statens geotekniska institut (SGI) är en myndighet med övergripande ansvar för mark-

byggande, för att minska risken för ras, skred och stranderosion samt för effektivisering 

av efterbehandling av förorenade områden. Genom forskning, rådgivning och kunskaps-

förmedling arbetar SGI för ett effektivare markbyggande genom att verka för:  

• Ökad säkerhet för att minska risker och skador på människor, miljö och egendom 

• Minskad miljö- och klimatpåverkan 

• Förbättrad kvalitet inom markbyggande  

• Ökad produktivitet och minskade kostnader. 

I denna slutrapport redovisas resultaten av en studie med modellförsök i laboratoriet på 

lågförmultnade torvprover, där utrustning och metodik för blockprovtagning och för mo-

dellförsök har utvecklats, som har genomförts under åren 2017-2020. 

FoU/FoI-projektet ”Deformationer och brottmekanismer i torv” har drivits som ett samar-

betsprojekt mellan SGI och Trafikverket och med medverkan av torvforskare från Del-

tares, Holland, och University College Dublin, Irland, inom ramen för forskningspro-

grammet BIG (Branschsamverkan I Grunden; projekt B2015-24) och finansierats av båda 

dessa organisationer. 

Författare av rapporten är Bo Vesterberg, David Rudebeck, Fredrik Burman, Mattias An-

dersson och Martin Holmén, samtliga SGI. Dessa medarbetare har också utgjort arbets-

gruppen i forskningsprojektet och det är hela lagets dedikerade insats som gjort det möj-

ligt att klara av de utmaningar som projektet innebar. Vidare har Torbjörn Thuresson, 

SGI, bistått med gott arbete vad gäller fototeknik vid modellförsöken. 

Vi vill lyfta fram Statens väg- och transportforskningsinstitut (i Linköping), för tillverk-

ning av flertalet komponenter i utrustningarna, Marcus Valtonen-Örnhag och Anders 

Heyden, Lunds Tekniska Högskola, för PIV-analyserna, Peter Carlsten, f.d. Trafikverket 

och SGI, för idéer, diskussioner och förbättringsförslag, Cor Zwanenburg, Deltares, Hol-

land, och Mike Long, University College Dublin, Irland, för deras engagemang och dis-

kussioner i projektet från planering till slutförande, Michael Hendry, University of Al-

berta, för diskussioner av resultat och slutsatser, Trafikverkets representanter i projektet 

Lovisa Moritz, Nenad Jelisic, Mikael Ånäs samt Minna Karstunen, Chalmers, för deras 

arbete i referensgruppen, NCC (Robert Torstensson, Sonja Högvall, Mats Elmberg, Bo 

Johansson) och Neova (Hans Lundvall) för hjälp med tillgång till provplatser och maski-

ner. 

Vi vill rikta ett varmt tack till dessa personer och organisationer och övriga som direkt el-

ler indirekt medverkat i projektet. 

Helene Kennedy, chef för avdelning Effektivare markbyggande, har beslutat att ge ut 

publikationen, Linköping i december 2020. 
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Sammanfattning 

Kunskapen internationellt om hur torvjordar deformeras och går till brott under vägar och 

järnvägar är begränsad. Vidare saknas det teoretiska materialmodeller som på ett relevant 

sätt beskriver inverkan av fibrer på låg- och mellanförmultnad torvs mekaniska egen-

skaper. Fibrer i torv skapar en armering likt den i armerad jord. För att kunna utveckla re-

levanta materialmodeller måste torvjordars deformations- och brottegenskaper och sam-

band mellan spänningar och töjningar (last och deformationer) identifieras. 

För att bidra till kunskapen om torvs deformations- och brottegenskaper har ett forsk-

ningsprojekt innehållande modellförsök i laboratoriet genomförts vid SGI. Målet med 

projektet var att: 

• Baserat på resultat av modellförsök kunna detektera och beskriva uppkomna de-

formationer (rörelser) och brottmekanismer vid belastning av studerade torvtyper 

(lågförmultnad torv). 

• Skapa ett experimentellt underlag dels för en ökad förståelse för hur torvjordar 

kan deformeras under bankar och dels för att senare kunna användas för utveck-

ling av materialmodeller för torvjordar (låg- och mellanförmultnad torv). 

I projektet har utvecklats en ny och fungerande utrustning och metodik dels för provtag-

ning i fält av blockprover och dels för modellförsök i laboratorium på blockprover (stor-

lek 1x0,5x0,25 m3).  

Modellförsök har genomförts på lågförmultnade fibriga torvprover från två lokaler och 

resultaten har kunnat analyseras och deformations- och brottmönstret beskrivas. 

Bland de slutsatser som dragits kan följande speciellt lyftas fram: 

En konceptuell modell som beskriver brottbeteende och brottmod och med inverkan av 

draghållfasthet, har tagits fram dels för odränerat beteende och dels för dränerat beteende 

för de undersökta fibertorverna i modellförsöken. Modellerna avviker från de traditionella 

modellerna för bärförmågebrott i jordmaterial. 

Uppträdande deformations- och brottmönster med typerna ”hängmatta”, lokalt brott 

(punkt), lokalt brott (zon) och stansbrott kan kopplas ihop med de olika delarna i last-de-

formationssambandet vid odränerad belastning. Motsvarande gäller vid dränerad belast-

ning, där ”hängmatta” och lokala brott uppstår men inte stansbrott. 

Modellförsöken visar att fibrig torvs förmåga att ta dragkrafter är en del av torvens bete-

ende vid belastning och att draghållfasthet i framtiden bör beaktas i materialmodeller och 

vid beräkningar av stabilitet, bärförmåga och sättningar. 

Modellförsöken tydliggör att deformationer och hållfasthet, idealt, inte bör särkopplas vid 

analys av fibrig torv utan hänger ihop och detta borde beaktas vid dimensionering för 

grundläggning på torv. 
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Summary 

International knowledge of how peat soils can be deformed and go to failure below roads 

and rail roads is limited. There is also a lack of theoretical material models which can in-

clude the fibre action of fibrous peat in predictions of mechanical behaviour in a relevant 

manner. These fibres result in reinforcement of the peat. In order to develop relevant ma-

terial models, the deformation and failure properties and the relation between stresses and 

strains (or load and deformations) must be identified. 

In order to contribute to the knowledge of deformation and failure behaviour of fibrous 

peat (least and intermediate decomposed peat), SGI conducted a research project which 

included model tests in the laboratory. The aim of the project was to: 

• Identify and describe deformation (movements) and failure patterns of the studied 

peat, based on the results of the model tests.  

• Create an experimental basis to contribute to a better understanding of how fi-

brous peat soils can be deformed below embankments, and as an experimental 

basis for future development of more relevant material models for peat soils, and 

thus possibilities for improved calculations of settlements and stability of em-

bankments founded on peat. 

Equipment and methodology have been developed in the project, partly for in situ block 

sampling (1x0,5x0,25 m3) of peat, and partly for model tests in the laboratory of these 

block samples. 

Ten model tests have been conducted on least decomposed peat samples from two sites 

and the results have been analysed and the deformation and failure patterns described. 

Highlighted conclusions include: 

A conceptual model describing failure behaviour and failure mode, including tensile 

forces, has been suggested for undrained behaviour and for drained behaviour respec-

tively. The models deviate from traditional models for bearing capacity failure of soil ma-

terials. 

The behavioural pattern of deformation and failure, including “hanging carpet”, local fail-

ure (point), local failure (zone) and punch failure (only undrained case) are related to dif-

ferent parts of the corresponding load-deformation relation at undrained and drained load-

ing respectively. 

The model tests show that the capacity of fibrous peat to include tensile forces is a part of 

the mechanical behaviour, and that tensile strength should be included in future material 

models and calculations of stability, bearing capacity and settlements. 

The model tests clarify that deformation and strength, ideally, not should be decoupled 

for analysis and design of foundations on fibrous peat. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Ökade trafiklaster på väg och järnväg och ökade tåghastigheter innebär ökade krav på be-

fintliga bankar. I de fall de befintliga bankarna finns inom områden med torvmark till-

kommer ytterligare komplexitet jämfört med icke-organiska jordar, beroende på de bris-

tande kunskaperna om torvjordars respons vid belastning. En stor del av det sekundära 

vägnätet går över torvmark och vägarna är då ofta utförda som flytande konstruktioner di-

rekt på torven. För att klargöra hur ansträngd torven är under befintliga bankar och för att 

dimensionera förstärkningsåtgärder för dessa bankar krävs att deformations- och brott-

mekanismer i torv utreds. 

Från litteraturstudien i det under 2016 avslutade BIG-projektet ”Erfarenheter från bygg-

metoder på torvmark” (Vesterberg, Carlsten och Lindh, 2016) har konstaterats att kun-

skapen internationellt om hur torvjordar deformeras och går till brott under vägar och 

järnvägar är begränsad. Vidare att det saknas teoretiska materialmodeller som på ett rele-

vant sätt beskriver torvs beteende, särskilt för torv med fiberverkan dvs. låg- och mellan-

förmultnad torv. För att kunna utveckla relevanta materialmodeller måste torvjordars 

materialegenskaper i form av samband mellan spänningar och töjningar (last och deform-

ationer) identifieras.  

Torvjordar har ett brett spann av mekaniskt beteende mellan lågförmultnade och högför-

multnade jordar, där det organiska materialets strukturella uppbyggnad med olika slags 

fibrer har stor betydelse för beteendet. Man kan anta att fibrerna i lågförmultnad torv re-

ducerar skjuvdeformationer och att huvudsakligen vertikala deformationer uppstår under 

bankar. Med ökad förmultningsgrad är hypotesen att deformationsmönstret alltmer går 

från huvudsakligen vertikala deformationer för lågförmultnad torv till att en ökande andel 

horisontella deformationer utvecklas. Sambandet mellan torvtyp (förmultningsgrad hu-

vudsakligen) och typ av deformationsmönster och brottmekanism under bankar behöver 

utredas, särskilt vad gäller lågförmultnad torv där inverkan av fibrer är som starkast. 

Landva (2007) menar att fibrerna i torv skapar en armering likt den i armerad jord, föru-

tom att armeringen i torv är diskontinuerlig, samt att en armerande förmåga generellt 

finns även vid hög grad av nedbrytning eftersom nedbrutet material vävs in i material 

som har låg nedbrytningsgrad. Vidare är det känt att fibrig torv typiskt uppvisar ani-

sotropa styvhets- och hållfasthetsegenskaper (exempelvis Landva, 2007; Hendry, 2011; 

Hendry et al., 2012). 

Vidare kan antas att låg- och mellanförmultnad torvs förmåga att ta dragkrafter och drag-

hållfasthet har betydelse för de deformationer som utvecklas och de brottmoder som in-

träffar vid belastning och den brotthållfasthet som torv uppvisar. Fibrig torvs draghållfast-

het är ett till stora delar outforskat område och hänsyn tas inte till draghållfasthet vid be-

räkningar för dimensionering av bankar. Det saknas kunskap om hur dragspänningar och 

dragtöjningar inverkar på det mekaniska beteendet och hur de ska kvantifieras för fibrig 

torv. Draghållfasthet bör i framtiden beaktas i materialmodeller och vid beräkningar av 

stabilitet, bärförmåga och sättningar. 
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Modellförsök i laboratoriet är ett viktigt steg att ta för att bättre förstå hur torv med fiber-

verkan kan deformeras i fält under och på sidan om bankar och hur dragspänningar och 

dragtöjningar kan inverka på deformations- och brottmönstret. 

1.2 Syfte och mål 

Målet med projektet var att: 

• Baserat på resultat av modellförsök kunna detektera och beskriva uppkomna de-

formationer (rörelser) och brottmekanismer vid belastning av studerade torvtyper 

(lågförmultnad torv). 

• Skapa ett experimentellt underlag dels för en ökad förståelse för hur torvjordar 

kan deformeras under bankar och dels för att senare kunna användas för utveckl-

ing av materialmodeller för torvjordar (låg- och mellanförmultnad torv). 

I diskussion med Trafikverket i början av projektet valdes att fokusera på studier av låg-

förmultnad torv, fibrig torv, och därmed torv med förväntad inverkan av fibrer på det me-

kaniska beteendet. 

Projektet genomförs för att identifiera och beskriva grunderna i fibrig torvs beteende. 

Detta för att bättre kunna formulera krav på de material- och beräkningsmodeller som ska 

utvecklas framöver. Projektet syftar till att skapa en kunskapsbas, där praktiska nyttan hu-

vudsakligen tas fram i kommande projekt. Projektet redovisas och diskuteras löpande, 

från planering till avslut, med ledande torvforskare i världen. I framtida projekt är tanken 

att resultatet av arbetet ska vidareutvecklas i internationellt samarbete. 
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2. Blockprovtagning – utveckling av 
ny utrustning och metodik 

2.1 Inledning 

Den utrustning och metodik för provtagning av blockprover av torv i fält som presenteras 

här har utvecklats i forskningsprojektet. Målet var att utveckla utrustning och provtag-

ningsteknik för att i fält ta stora blockprover (1x0,5x0,25 m3) av torv, som sedan i sin 

fulla storlek skulle belastas i modellförsök i SGI:s laboratorium (se kapitel 3). 

2.2 Utrustning 

Utrustning för provtagning i fält av blockprover (1x0,5x0,25 m3) av torvmaterial har ut-

vecklats i projektet, Figur 2-1och Figur 2-2. SGI har tagit fram idéerna och gjort ritningar 

på utrustningen och dess detaljer och VTI har sedan tillverkat utrustningen. Stansen är 

tillverkad av rostfritt stål och utgörs av en 3 mm tjock plåt och dimensionerna är 

1x0,55x0,25 m3 (0,05 m högre än slutliga provhöjden; se avsnitt 2.3). I underkant är plå-

ten fasad utåt för att kunna skära av torven vid neddrivning och ta in några extra millime-

ter torv för att underlätta att stansen fylls helt med torv. 

 

Figur 2-1 Utrustning för provtagning av block av torv, stansen av plåt i mitten och provlådor till hö-
ger i bilden. 
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Figur 2-2 Stans (1x0,55x0,25 m3) av plåt av rostfritt stål för provtagning av block av torv. 

2.3 Provtagning i fält 

Här beskrivs den metodik som utvecklats i projektet och som användes vid provtagning 

av blockprover i fält i lokal i Mullsjö och Sävsjö, Figur 2-3 till Figur 2-14. Provtagnings-

metodiken är utformad för att i första hand ta upp ytliga (i praktiken ner till cirka 1,5 m 

djup) torvprover (block).  

Första steget i provtagningen var att med hjälp av en grävmaskin gräva fram en jämn och 

horisontell yta utan inslag av vegetation och rottrådar från översta delen av torvprofilen. 

Det översta torvlagret, ca 3 dm, skalades därför bort, tjockleken på det skikt som skalas 

bort beror på aktuell lokals vegetationsförhållanden. 

Stansen lyfts därefter ut manuellt och placeras på den horisontella ytan av torv. För att 

stansen vid nedpressning ska få en bra start i vertikal skärriktning (styrspår) sågas ett ca 5 

cm djupt spår med fogsvans på utsidan runt om hela stansen med sågbladet vikt an mot 

stansen. 

Före nedpressning kontrolleras med ett minst 1 m långt sticksondstål att inga grova rötter 

eller andra föremål, som kan skada stansen eller resultera i sämre kvalitet på torvprovet, 

finns där stansen ska pressas ned. Sticksonderingen utförs runt om hela stansen ca 2-3 dm 

utanför stansens kant och med ett avstånd på ca 1 dm mellan sonderingarna. 

För att fördela trycket jämnare på stansens kanter har ett kryssformat stål tillverkats, se 

Figur 2-3 och  Figur 2-4, stålet fästes i stansen med hjälp av bultar. Stansen pressas lång-

samt och försiktigt ned i torven med hjälp av en grävmaskin som trycker med skopkanten 

mitt på det nyss nämnda kryssformade stålet. Under tiden som nedpressning sker kontrol-

leras okulärt att torven skärs av (stansas ur) och inte rör sig nedåt med stansen samt att 

nedpressningen sker vertikalt, dvs att stansen inte börjar luta. När nedpressningen är klar 

ser det ut som i Figur 2-4. 
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Figur 2-3. Stansen lyfts ut och placeras på den avschaktade horisontella ytan av torv. 

 

Figur 2-4. Stansen är försiktigt nedpressad och fylld med torv, på stansen är ett kryssformat stål 
fastsatt för att fördela lasten vid nedpressning. 

Därefter utförs en friläggning av stansen med hjälp av grävmaskin (Figur 2-5), ett ca 2 

dm tjockt lager av torv närmast stansen tas bort manuellt med hjälp av en spade. När stan-

sen är frilagd monteras provlådans (Figur 2-6) sidor utvändigt stansen, se Figur 2-7. Tre 

sidor är hopskruvade från början och dessa träs runt stansen varefter den fjärde sidan (en 

långsida) skruvas ihop med övriga sidor. Samtliga kanter och skarvar förses med ett rela-

tivt tjockt lager av silikon för att täta provlådan för att reducera risken att provet tappar 

vatten efter upptagning.   
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Figur 2-5. Friläggning av stansen med hjälp av grävmaskin. 

 

 

Figur 2-6. Provlåda med 3 sidor hopmonterade, övriga delar är lösa.  

 



SGI Publikation 49 

 

 

 
16 

 

 

Figur 2-7. Montering av provlådans sidor runt om stansen.   
 

Då provlådans fyra sidor är monterade runt stansen ska stansen dras upp med hjälp av 

grävmaskin, lyftok och stroppar, se Figur 2-8. Inuti stansen på torvprovets ovanyta place-

ras tillfälligt en plywoodskiva samt tre vattenfyllda dunkar på torvprovets yta. Syftet med 

denna belastning är att torvprovet ska släppa från stansen och inte följa med upp då stan-

sen lyfts ur provlådan. Här krävdes även ett visst manuellt tryck ovanpå vattendunkarna, 

utöver deras egentyngd, för att hålla provet på plats. I Figur 2-9 visas torvprovet i provlå-

dan efter uppdragning av stansen, eftersom stansen är 55 cm hög och provlådan 50 cm 

behöver 5 cm överskott av torv trimmas (sågas) bort med hjälp av en fogsvans. Fogsvans 

visade sig vara det lämpligaste skärverktyget av de olika varianter som testades (stållina, 

stålplåt, m.m.). 

 

Figur 2-8. Uppdragning av stansen med hjälp av stroppar fästa i stansens hörn, där vattendunkarna 
användes som mothåll. 
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Figur 2-9. Överskotts torv, ca 5 cm, sågas bort med fogsvans.  
 

När överskottet av torven är trimmat bort appliceras ett lager med silikon på lådans 

träreglar och därefter skruvas ett lock fast, se Figur 2-10 och Figur 2-11. Notera i Figur 

2-10 att gropen sakta men säkert har fyllts med vatten (tillrinnande ytvatten), varför arbe-

tet bör utföras relativt snabbt.  

 

Figur 2-10. Torvprovets yta efter bortsågning av överskott av torv. 
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Figur 2-11. Applicering av silikon på torvlådans träreglar, därefter skruvas provlådans lock på. 
 

Sista steget i torvblockets inneslutning i provlådan är att med hjälp av fogsvans såga av 

provet i underkant av provlådan. Det har visat sig vara svårt att direkt såga helt horison-

tellt i underkant på provlådan, det blir därför en kilformad torvdel kvar under lådans bot-

ten som trimmas bort när provlådan tippas omkull, se Figur 2-12. I Figur 2-13 monteras 

provlådans botten och torvprovet är nu helt inkapslat i en låda av formplaywood och 

träreglar. I provlådans kortsidor finns kullagerbaserade fästen som används för att flytta 

lådan med dess innehåll. Provlådans lyfts (Figur 2-14)  ur gropen med hjälp av grävma-

skinen och ett lyftok med kättingar som fästes i provlådans sidor, de kullagerbaserade fäs-

tena. Grävmaskinen larvar sakta iväg med provlådan till en släpvagn för vidare transport 

in till laboratoriet, provlådan med torven väger totalt cirka 140 kg där själva torven väger 

cirka 125 kg. 

I Figur 2-15 visas SGI:s gamla torvprovtagare, 100 mm diameter, med vilken torvprover 

också togs och som kan användas manuellt på ytliga djup. 



SGI Publikation 49 

 

 

 
19 

 

 

Figur 2-12. Trimning av torvprovets bottenyta. 

 

 

Figur 2-13. Montering av provlådans botten. 
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Figur 2-14. Provlådans lyfts ur gropen med hjälp av grävmaskinen och ett lyftok med kättingar som 
fästes i provlådans sidor.   

 

    

Figur 2-15 SGI:s gamla torvprovtagare, 100 mm, vänster bild provtagaren, höger bild provtagaren 
slås ner. 
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3. Modellförsök – utveckling av ny 
utrustning och metodik 

3.1 Inledning 

Den utrustning och metodik för modellförsök som presenteras här har utvecklats i forsk-

ningsprojektet. Målet var att utveckla: utrustning, försöksmetodik, mätteknik och utvärde-

ringsmetodik. Detta för att kunna beskriva uppkomna deformationer och brott för stora 

torvprover i modellförsök i laboratorium. 

Idén var att i modellskala i modellförsök i laboratorium efterlikna belastningssituationen, 

dvs. last-deformationsförhållanden, för torv under en järnvägs- och vägbank, dels mot-

svarande fallet bank utan tryckbankar och dels fallet bank med tryckbankar. Därför valdes 

att belasta rektangulära block av torvprover och därmed fallet med plant deformationstill-

stånd (som också är fallet under en verklig bank i fält), Figur 3-1. Genom en genomskin-

lig skiva skulle rörelserna i torven kunna följas med lämplig teknik. De slutliga provdi-

mensionerna på de undersökta torvproven i form av rätblock i modellförsöken blev 

1x0,5x0,25 m3. 

   

Figur 3-1 Tidig skiss i projektet för att förenklat beskriva belastningsrigg och provlåda för modellför-
söken, här illustrerat för fallet belastning med tre plattor, dvs. motsvarande bank och tryckbankar.  
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3.2 Provningsrigg och belastningsplattor 

Den provningsrigg som har utvecklats och tillverkats, skulle möta kraven för modellför-

söken, se Figur 3-2 och Figur 3-3. SGI stod för idén, konstruktions- och ritningsunderlag. 

VTI tillverkade ingående komponenter och satte samman utrustningen. Riggens bordsyta 

möjliggör hantering och fixering av provet. Ramen är utformad för att vid provning föra 

lasten från belastningsenheten ner, via prov och bordsyta, till underliggande balkar. Ra-

mens övre balkar gör det möjligt att justera läget för belastningsenheten i sid- och 

djupled. Det är möjligt att justera belastningsenhetens vinkel i förhållande till pro-

vet/bordsytan.  

 

Figur 3-2 Provningsrigg inklusive belastningsplattor, som utvecklats i projektet.  

 

Belastningsenheten består av tre belastningsplattor, en elektromekanisk cylinder, två sta-

tiv för vikter, tre lägesgivare och en lastcell. De tre belastningsplattorna är tillverkade av 

aluminium och har storleken 200x240 mm2, Figur 3-3 och Figur 3-4. Mittenplattan belas-

tas med en elektromekanisk cylinder och sidoplattorna belastas med vikter. Mittenplattan 
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kan belasta torven antingen genom att påföra rörelser (exempelvis konstant rörelsehastig-

het) eller genom att styra lasten (exempelvis stegvis pålastning). 

Plattorna har på undersidan belagts med en typ av ”halkskydd”, detta för att få en råare 

yta och därmed bättre vidhäftning/friktion mellan platta och torv. Vidare har plattornas 

kanter avrundats för att undvika att kanten skär av torvfibrerna vid belastning. Hål med 

diametern 3 mm, har borrats genom plattorna, ca 28 hål per platta, för att underlätta drä-

nering även genom plattorna (förutom att dränering är fri på obelastade ytor på ovanytan 

av provet). Sidoplattorna är möjliga att ha antingen ledade, dvs. vinkla sig fritt i sidled, 

eller vara låsta för rörelser. Mittenplattans rörelse är låst i sidled och således endast verti-

kal. Fria avståndet mellan plattorna och provcellens närmaste väggar är 5 mm och fria 

spalten mellan plattorna är 5 mm. 

Notera att mittenplattan och sidoplattorna är en förenkling av förhållandena för väg- och 

järnvägsbankar och tryckbankar i fält, dels för att plattorna är styva och dels för att ban-

kar har slänter där lasten går från störst vid släntkrön (eller bankmitt) och avtar till noll 

vid släntfot. 

Mittenplattan är försedd med en nål, centriskt placerat vid plattans underkant, för att möj-

liggöra portrycksmätning antingen 3 eller 10 cm under mittenplattans underyta. De tre lä-

gesgivarna (en givare för var platta) har mätområde 0-300 mm. Lastcellen (vid mitten-

plattan) har mätområde 0-10 kN. Den elektromekaniska cylindern har slaglängd 300 mm 

och maximal kraft 20 kN. 

 

Figur 3-3 Provningsrigg med tre belastningsplattor, lägesgivare, belastningscylinder (mittenplattan), 
stativ för vikter (sidoplattorna) och portrycksnål (under mittenplattan). 
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Figur 3-4 Sidoplatta med hål för dränering. 
 

Funktionstest av belastningssystemet genomfördes före modellförsöken, Figur 3-5. Detta 

för att kontrollera att styrningen av försöket kunde genomföras som önskat, dvs. att last-

cylindern som styr mittenplattans rörelse kan kontrolleras både i form av rörelser och 

tryck och att dödviktsystemet på sidoplattor fungerar. Programvara som är kopplad till 

styrning och insamling av data från lastcell, lägesgivare och portrycksgivare är program-

merad av SGI i LabVIEW från National Instruments. 
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Figur 3-5 Funktionstest av belastningsutrustningen, före modellförsöken, med dödvikter på sidoplat-
torna och hydraulisk styrning (via dator) av lastcell för mittenplattan. 

 

3.3 Provningscell 

Provpreparering 

Torvprovet som ska belastas i provningsriggen byggs redan i fält in i den provlåda som 

används vid modellförsöken, se avsnitt 2.3. I samband med modellförsöken i laboratoriet 

öppnas lådan genom att formplywoodskivan på en av långsidorna tas bort och ersätts med 

en styv och hållfast (12 mm tjock) och genomskinlig skiva (av polykarbonat). Före lång-

sidan på lådan skruvas bort läggs lådan på sidan så att skivan som ska tas bort är överst. 

Direkt efter borttagning av skivan kontrolleras ytan på provet (avskärning av eventuella 

stora fibrer som sticker ut, eventuella hålrum och jämnhet), därefter tillförs provet med 

vatten (ca 2-3 liter) för att vattenmätta torvprovet. Innan plexiglasskivan kan appliceras 

på provytan placeras markörer (för PIV-analys, se avsnitt 3.4) i ett förutbestämt mönster 

med hjälp av en specialtillverkad linjal/distans, se Figur 3-6. Därefter läggs en sträng med 

silikon på lådkanten där plexiglasskivan senare skruvas fast. Plexiglasskivan placeras för-

siktigt på markörerna och trycks med ett jämt tryck ner sista biten vilket gör att markö-

rerna följer med och får en bra anliggning mot plexiglasskivan, se Figur 3-7. Plexiglasski-

van skruvas fast med hjälp av en förstyvad stålram, se Figur 3-8. Sedan reses lådan upp i 

provningsläge och formplywoodskivan som utgör lådans lock (plattan på ovanytan) tas 

bort, Figur 3-9. I Figur 3-10 visas hur lådan med provet transporteras till provningsriggen 

och lyfts på plats. Innan försöket kan börja förs belastningsplattorna ner mot torvprovets 
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yta, där anliggningen och kontakttrycket kan kontrolleras med lastcellen som finns på 

provningsriggens hydrauliska styrsystem, se Figur 3-11.  

 

En enkel film har tagits fram som visar metodiken vid genomförande av modellförsöken, 

filmat i samband med ett av modellförsöken, och den finns på www.youtube.com: sök på 

”statens geotekniska institut” och därefter ”Torvförsök på SGI”. 

 

   

Figur 3-6. I bilden t.v. visas hur vatten tillförs torvprovet för att säkerställa vattenmättnad före prov-
ning. I bilden t.h. visas hur de 100/150 mm långa plastmarkörerna trycks in i torvprovet, för att 
kunna skapa ett givet mönster med markörena används en specialtillverkad linjal med urfrästa hack 
där markörerna trycks ner. 

 

 

Figur 3-7. Plexiglasskivan läggs försiktigt ner med först kontakt mot markörerna och därefter med 
kontakt mot fogen av silikon och lådkanten. 
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Figur 3-8. Plexiglasskivan skruvas fast och hålls på plats med hjälp av en förstyvad stålram. Mot 
glasskivan ses även silikonfogen som ska förhindra att vatten tränger ut ur provlådan. 
 

  

Figur 3-9. I bilden t.v. visas hur lådan lyfts upp i provningsläge efter det att plexiglasskivan och stål-
ramen har skruvats fast. I bilden t.h. visas provlådan i provningsläge efter det att lådans lock har 
skruvats loss och tagits bort. 
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Figur 3-10. Provlådan flyttas till provningsriggen och lyfts på plats samt förankras i riggen. 
 

 

Figur 3-11. Provlådan på plats i provningsriggen. Innan försöket börjar förs belastningsplattorna ner 
mot torvprovets yta och anliggningen kontrolleras med lastcellen som finns fastmonterad på hyd-
rauliska styrsystemet. Datorkontroll till vänster som är kopplad till styrning och insamling av data 
från lastcell, lägesgivare och portrycksgivare. 
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3.4 Bildbehandlingsteknik 

Fototeknik och bildbehandlingsanalys har använts för att analysera och presentera torvens 

rörelser vid belastning i modellförsöken. Som metodik att detektera rörelserna (deformat-

ionerna) under modellförsöken valdes PIV-analys (Particle Image Velocimetry). PIV-ana-

lys har tidigare använts i olika experimentella försöksuppställningar för att följa rörelser i 

jordmaterial exempelvis Boylan & Long (2009), Stanier & White (2013), den Haan & 

Grognet (2014), Take (2015), Stanier et al. (2015), och grunden för PIV-tekniken för 

jordmaterial lades av White et al. (2001) och White et al. (2003), Figur 3-12. Vid PIV-ana-

lys utgår man ifrån ett referensfoto (starttillståndet) som delas in i mindre sektorer (pat-

ches). Dessa sektorer tilldelas ett definierat sökområde inom vilket programmet söker ef-

ter sektorn i de påföljande fotona. Skillnaden i position i x- och y-koordinater mellan sek-

torn i referensfotot och i påföljande foton, där torven har deformerats, utgör den uppmätta 

töjningen. 

I modellförsöken i denna studie valdes slutligen att använda markörer för att med PIV-

teknik följa torvens rörelser. (Initialt testades möjligheten att följa enskilda fibrers rörelse 

med PIV-tekniken, men det visade sig vara problematiskt med kontrasterna i bilderna be-

roende på reflektioner från genomskinliga skivan.) 

Markörerna placerade ut (trycktes försiktigt in) i torven med en specialtillverkad linjal 

och enligt ett givet mönster, 5,0 cm mellan varje rad och 4,8 cm mellan markörerna på en 

rad, totalt 167 markörer i ett prov, se Figur 3-13. Två olika markörer av plast användes, 

100 mm respektive 50 mm långa med en tjocklek på livet som var 4 mm. Markörerna 

hade runda huvuden för att minska friktionen och de tillverkades genom utskrift från 3D-

skrivare.  

För att följa markörernas rörelser i torven har fotografier tagits på den genomskinliga ski-

van (av polykarbonat) med en kamera med ett typiskt intervall på var femte sekund, Figur 

3-14. Som kamera användes en spegellös Nikon Z6 med ett 24-70 mm 4,0 objektiv och 

med strömadapter för att klara de längre fotograferingarna. Det fanns timer på kameran 

för att fotografera enligt förutbestämda tidsintervall. 

Bilderna som tagits på modellförsöken med markörerna, har processats genom bildbe-

handlingsteknik (PIV-teknik) av Lunds Tekniska Högskola (Matematikinstitutionen, som 

har bildbehandlingsteknik som ett tillämpningsområde för sina matematiska verktyg). 

Som utdata av detta har presenterats x- och y-koordinaten för varje markör i varje bild. 

SGI har sedan synkat dessa data mot tidpunkten för respektive bild (digital klocka längst 

ner till vänster i varje bild). Baserat på detta dataunderlag har i forskningsprojektet resul-

taten presenterats i olika typer av grafer, se exempel i Figur 3-15. Filmer baserade på still-

bilder har också tagits fram för att analysera torvens rörelser. 

Se avsnitt 6.2 för diskussion av bedömning av positionsfel (mätfel) för markörerna. 
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Figur 3-12. Metodik vid hantering av bilder vid PIV-analys (från White et al., 2003). 
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b) 

 

a) 

Figur 3-13. a) Markörer placerade i torvprovet före genomskinliga plastskivan monteras. b) Markö-

rer av plast (100 mm långa).  
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Figur 3-14. Kamera (i förgrunden) som automatiskt tar fotografier av pågående modellförsök. 
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b) 

 

a) 

Figur 3-15. Exempel på presentation av resultat från PIV-analys av modellförsöken. Figurerna visar 

rörelser under konsolideringsfasen (belastning från 0 till 20 kPa) av försök 2. I figur a) är resultatet 

inlagt i fotografi som visar tillståndet vid slutet av konsolideringsfasen, och i b) visas överst i bilden 

de tre plattornas ursprungliga läge vid starten av försöket.  
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4. Fältlokaler 

4.1 Inledning 

Fältlokalerna i projektet ligger i Mullsjö och Sävsjö i Småland, där blockprover har tagits 

med provtagningsutrustningen utvecklad i projektet, se vidare i avsnitt 4.2 och 4.3. 

4.2 Mullsjö - Fältförhållanden och basegenskaper 

4.2.1 Lokalisering 

Provområdet i Mullsjö (Bredmossen) ligger utmed väg 26/47, ca 8 km sydost om Mull-

sjö, se Figur 4-1. En ombyggnation av Väg 26/47 utfördes i samband med provtagning av 

torven och maskiner från dessa entreprenadarbeten användes för upptagningen av block-

proverna i Mullsjö. I Figur 4-2 och Figur 4-3 visas provpunkterna SGI 1 och 2 i plan samt 

koordinaterna för punkterna, i dessa provpunkter har 100 mm torvprover tagits upp med 

SGI:s torvprovtagare (augusti 2017). I Figur 4-3 och Figur 4-4 visas platsen där blockpro-

ver med torv från Mullsjö har tagits upp i två olika omgångar (augusti 2018 och mars 

2019), platsen är belägen mellan den gamla väg 26/47 och nysträckningen för väg 26/47.  

 

Figur 4-1. Översiktskarta med fältlokal Mullsjö. 
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Figur 4-2 Provområdet i Mullsjö intill väg 26/47, med provtagning i punkt 1 och 2 med SGI:s torv-
provtagare, för baskarakterisering och ödometerförsök. 

 

Figur 4-3 Provtagningsytor i Mullsjö där blockprover tagits för försöksomgång 1 och 2. Koordinatsy-
stem SWEREF 99 TM. 
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Figur 4-4 Blockprovtagning i Mullsjö första försöksomgång intill ny byggnation av väg 26/47 till 
vänster och befintlig väg 26/47 till höger. 

4.2.2 Basegenskaper 

 

Basegenskaper 

För torven i Mullsjö har prover tagits med SGI:s torvprovtagare, 100 mm diameter, på 

djupen 0,40-1,00 m. På dessa djup varierade egenskaperna enligt: densiteten 0,91-1,00 

t/m3, vattenkvoten 1200-1665 % och torven benämndes som H2 (lågförmultnad) på von 

Post-skalan, se Figur 4-5 och Figur 4-6, och är en orange/brun sphagnum torv (vitmossa) 

vilket även Trafford (2018) konstaterade. Densiteten för torvproverna är låg, vilket tyder 

på att proverna inte är fullt vattenmättade, vilket kan bero på ett de är tagna ganska nära 

markytan. 

En bit av torven har trasslats ut i ett överskott av vatten och sedan försiktigt lagts på en 

vattenfylld bricka, Figur 4-7. Det kan ses att det är en stor variation i typ av fiber och fib-

rerna längd. Fibrerna bedömdes utgöras av mossa, vass, rottrådar, mm. Några rottrådar är 

längre än 50 mm.  
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Figur 4-5. Benämning, densitet, vattenkvot och humifieringsgrad, Mullsjötorv. 

 

 

Figur 4-6 Prov av torv tagen med SGI:s torvprovtagare, som snittats vertikalt och sedan vikts ut åt 
sidan, djup 0,90-1,0 m, Mullsjötorv. 

 



SGI Publikation 49 

 

 

 
38 

 

 

Figur 4-7 Torv från Mullsjö som lösts upp i vatten, skala i mm längs upp till höger. 

4.3 Sävsjö - Fältförhållanden och basegenskaper 

4.3.1 Lokalisering 

Provområdet i Sävsjö (Store mosse) ligger i anslutning till en aktiv torvtäkt, ca 7 km sö-

der om Sävsjö, se Figur 4-8. Provtagning av torven i Sävsjö utfördes med en bredlarvad 

grävmaskin från torvtäkten.  I Figur 4-9 visas provpunkten SGI 3 i plan samt koordinaten 

för punkten, vid provpunkten SGI 3 har dels 100 mm torvprover tagits upp med SGI:s 

torvprovtagare och dels 2 blockprover med torv. Provtagning utfördes under oktober 

2019 i sydöstra hörnet av torvtäkten, på provtagningsplatsen var markvegetationen (bus-

kar och mindre tallar) avlägsnade men ingen ytterligare åverkan med tanke på närheten 

till torvtäkten.    
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Figur 4-8 Översiktskarta med fältlokal Sävsjö. 

 

 

Figur 4-9. Provtagningspunkt i Sävsjö med provtagning i punkt 3 med SGI:s torvprovtagare, för bas-
karakterisering samt upptagning av blockprover för försöksomgång 3. Koordinatsystem SWEREF 
99 TM. 
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4.3.2 Basegenskaper 

För torven i Sävsjö har prover tagits med SGI:s torvprovtagare, 100 mm diameter, på dju-

pen 0,30-0,80 m. Djupen för proven i Figur 4-10 utgår från den avschaktade ytan (som var 

startnivå för stansningen av blockproverna). På dessa djup varierade egenskaperna enligt: 

densiteten 0,75-0,91 t/m3, vattenkvoten 870-1544 % och torven benämndes som H2 i 

överst och H3 därunder (lågförmultnad) på von Post-skalan, Figur 4-10, och är en brun 

sphagnum torv (vitmossa). Densiteten för torvproverna är låg, vilket tyder på att proverna 

inte är fullt vattenmättade, vilket kan bero på ett de är tagna ganska nära markytan. 

En bit av torven har trasslats ut i ett överskott av vatten och sedan försiktigt lagts på en 

vattenfylld bricka, Figur 4-11. Det förefaller vara ungefär samma typ av fibrer som i Mull-

sjö, dvs. mossa, vass, rottrådar, mm. Det som framför allt skiljer är en högre andel av 

långa rottrådar i Sävsjötorv. 

 

Figur 4-10. Benämning, densitet, vattenkvot och humifieringsgrad, Sävsjötorv. 
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Figur 4-11. Torv från Sävsjö som lösts upp i vatten, skala i mm längs upp till vänster. 

4.4 Ödometerförsök – Mullsjö och Sävsjö 

Ödometerförsök har utförts på torvprover i SGI:s nya datorstyrda utrustning för att under-

söka kompressionsegenskaper. Försöken har utförts antingen med provet belastat över 

hela sin ändyta (100 mm), dvs. på normalt sätt vid ödometerförsök, eller belastat på en 

begränsad del av ändytan (30 mm diameter), se Figur 4-12 till Figur 4-14. Försöken utför-

des med stegvis pålastning där varje laststeg varade 24 timmar. 

I Figur 4-13 och Figur 4-14 framgår att ovankanten/krönet är trattformad (böjd) i kvarstå-

ende hålet efter stämpen tagits bort. Detta orsakat av fiberverkan hos den undersökta låg-

förmultnade torven (se vidare diskussion i kapitel 6). 

I Figur 4-15 och Figur 4-16 visas resultat av ödometerförsöken på torvprov från Mullsjö 

och Sävsjö, proven tagna med SGI torvprovtagare (100 mm), dels med belastning med li-

ten stämp och dels med belastning över hela ytan. Större vertikaldeformationer fås vid be-

lastning över hela ytan och därmed också lägre sekantmoduler, i jämförelse med belast-

ning över begränsad del av ytan (se vidare diskussion i kapitel 6). 
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Figur 4-12 Ödometerförsök med belastning på en begränsad del av ändytan på torvprovet (Mullsjö). 
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Figur 4-13 Torvprovet (Mullsjö) belastat på begränsad yta i ödometer. 

 

Figur 4-14 Torvprov (Mullsjö) delat, efter att ha belastats på begränsad yta i ödometer. 
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b) 

 

a) 

Figur 4-15 Ödometerförsök utfört med stegvis pålastning med belastning över hela ytan (svarta 

kryss) respektive belastning över begränsad yta (röda kvadrater) på torv från Mullsjö. 
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b) 

 

a) 

Figur 4-16 Ödometerförsök utfört med stegvis pålastning med belastning över hela ytan (svarta 

kryss) respektive belastning över begränsad yta (gröna kvadrater) på torv från Sävsjö. 
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5. Modellförsök – resultat och 
analys 

5.1 Inledning 

I detta kapitel beskrivs resultaten av de modellförsök som genomförts på torv. Utrustning 

och metodik för modellförsöken har utvecklats i forskningsprojektet, och detta presente-

ras i kapitel 3. Likaså presenteras i kapitel 3 den bildbehandlingsteknik som använts för 

att studera torvens rörelser. Inom ELGIP:s torvgrupp, där SGI ingår, har en artikel skri-

vits med pågående torvforskning i gruppen, med bland annat en kortfattad beskrivning av 

modellförsöken (Zwanenburg, Vesterberg, Paniagua & Long, 2021). 

Modellförsöken har utförts i syfte att studera hur lågförmultnad torv, dvs. torv med fiber-

verkan, deformeras och går till eventuellt brott motsvarande fallet bank respektive fallet 

bank med tryckbankar, och då i nerskalad storlek (blockprover 1,0 x 0,5 x 0,25 m3) i la-

boratoriet. 

5.2 Försöksprogram 

Modellförsöken har genomförts i tre försöksomgångar med fyra modellförsök vardera i 

omgång 1 och 2 samt två försök i omgång 3, dvs. totalt 10 modellförsök. Försöksförut-

sättningarna har varierat mellan omgångarna och de enskilda försöken, se Tabell 5-1 till  

Tabell 5-7. De åtta första modellförsöken, försök 1-8, har utförts på lågförmultnad torv 

från lokal Mullsjö (se avsnitt 4.2) och de två sista, försök 9-10, på lågförmultnad torv från 

lokal Sävsjö (se avsnitt 4.3). 

 

Modellförsök 1-4 

Försöksomgång 1 omfattar modellförsök 1-4 från lokal Mullsjö. Försök 1 och 2 respek-

tive 3 och 4 genomfördes som duplicerade försök för att studera repeterbarheten i för-

söksmetodiken, försök 1 och 2 utfördes med sidoplattor (motsvarande tryckbankar i fält) 

och försök 3 och 4 utan sidoplattor. Vid försök 1-4 utfördes först en ”konsolideringsfas” 

upp till 20 kPa på alla aktiva plattor, varvid en stegvis belastning (3-6-9-12-15-18-20 

kPa) genomfördes under totalt 60-75 minuter. Därefter genomfördes en ”skjuvningsfas” 

vilket innebar att mittenplattan (motsvarande bank i fält) förflyttades nedåt med en kon-

stant rörelsehastighet (med starttrycket 20 kPa) samtidigt som tryckbankarna bibehöll be-

lastningen från ”konsolideringsfasen” (20 kPa i försök 1 och 2 och 0 kPa i försök 3 och 4 

eftersom sidoplattorna inte var aktiva), se Tabell 5-1. 

Vid försök 1-4 studerades torvens beteende vid en relativt snabb belastningshastighet un-

der ”skjuvningsfasen”, se Tabell 5-2. Detta skulle kunna motsvara situationen vid kort-
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tidsbelastning i fält med dräneringsmöjligheter (riktat uppåt) av porvatten från torven, ex-

empelvis vid snabb uppbyggnad av en bank eller vid belastning orsakad av exempelvis 

larvgående grävmaskin. Vid försök 1-4 mättes portrycket som utvecklades mitt under 

mittenplattan med den långa nålen, dvs. på 10 cm djup under mittenplattan. 

 

Modellförsök 5-8 

Försöksomgång 2 omfattar modellförsök 5-8 på torv från lokal Mullsjö. I denna för-

söksomgång genomfördes försöken under långsam belastningshastighet, i syfte att 

komma nära dränerade förhållanden, till skillnad från försök 1-4 där relativt hög belast-

ningshastighet påfördes under ”skjuvningsfasen”. 

Proven belastades på olika sätt i modellförsök 5-8, se Tabell 5-1 och Tabell 5-3 till Tabell 

5-6. Försök 5 genomfördes som en kombination av laststyrd och deformationsstyrd (de-

formationsstyrd mellan laststegen motsvarande stegvis pålastning) och försök 6 och 7 

som laststyrd (stegvis pålastning).  

Försök 8 utfördes precis som försök 3 och 4, fast med skillnaden att ”skjuvningsfasen” 

genomfördes med långsam rörelsehastighet hos mittenplattan, se Tabell 5-6, detta för att 

jämföra beteendet vid långsam och snabb belastningshastighet (idealt dränerade kontra 

odränerade förhållanden). Tanken var också att jämföra beteendet vid långsam deformat-

ionsstyrd belastning (försök 8) med långsam laststyrd belastning (försök 6 och försök 5) 

för fallet utan sidoplattor. 

Försök 5, 6 och 8 kördes utan sidoplattor och försök 7 med sidoplattor. Försök 7 utfördes 

enligt samma belastningsschema som försök 6, och med skillnaden att sidoplattor använ-

des. Belastningen på torvprovet utfördes under ca 4 dygn för vardera försök 5, 6, 7 och 8. 

Vid försöken mättes portrycket som utvecklades mitt under banken med den korta nålen, 

dvs. på 3 cm djup under mittenplattan. 

Vid modellförsök 1-10 användes markörer som var 50 mm långa. Dessutom komplettera-

des med cirka 20 markörer som var 100 mm långa.  

 

Modellförsök 9-10 

Försöksomgång 3 omfattar modellförsök 9-10 på torv från lokal Sävsjö. I denna för-

söksomgång genomfördes försöken som deformationsstyrda i ”skjuvningsfasen”, med be-

lastningshastighet som var snabb (försök 9) respektive långsam (försök 10). Proven kon-

soliderades för 20 kPa före skjuvningsfasen och försöken utfördes utan sidoplattor, se Ta-

bell 5-1 och Tabell 5-7. Vid försöken mättes portrycket som utvecklades mitt under ban-

ken med den korta nålen. 
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Tabell 5-1 Förutsättningar för Modellförsök 1-10. 

Modellförsök nr 

Lokal (Mullsjö/Sävsjö) 

1 

M 

2 

M 

3 

M 

4 

M 

5 

M 

6 

M 

7 

M 

8 

M 

9 

S 

10 

S 

Utan sidoplattor 

Med sidoplattor 

 

x 

 

x 

x x x x  

x 

x x x 

Snabb deformationsstyrd 

Långsam deformations-

styrd 

x x x x     

x 

x  

x 

Stegvis långsam last hela 

försöket 

    x x x    

Stegvis last 0-20 kPa x x x x x x x x x x 

Portrycksnål lång 

Portrycksnål kort 

x x x x  

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

Tabell 5-2 Förutsättningar för modellförsök 1-4. 

Modell-

försök 

Nr 

Sidoplattor 

(tryckbankar) 

Slutlig belast-

ning 

(kPa) 

Mittenplatta 

(bank) 

Belastningshastighet, 

Skjuvningsfasen 

(cm/h) 

1 20 27 

2 20 43 

3 0 45 

4 0 42 
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Tabell 5-3 Förutsättningar för modellförsök 5. 

Lastschema    

Dag 1    

Laststeg 

(kPa) 0-10 10-15 15-20 

Tidsåtgång 

pålastning 

(minuter) 30 15 15 

Väntetid efter 

pålastning 

(timmar) --- --- 17 

Dag 2    

Laststeg 

(kPa) 

20-30 30-35 35-40 

Tidsåtgång 

pålastning 

(minuter) 30 15 15 

Väntetid efter 

pålastning 

(timmar) --- --- 23 

Dag 3    

Laststeg 

(kPa) 

40-50   

Tidsåtgång 

pålastning 

(minuter) 

300   

Väntetid efter 

pålastning 

(timmar) 

19   
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Tabell 5-4 Förutsättningar för modellförsök 6. 

Lastschema       

Dag 1       

Laststeg 

(kPa) 0-10 10-15 15-20 

   

Tidsåtgång 

pålastning 

(minuter) 5 5 5 

   

Väntetid efter 

pålastning 

(minuter) 15 15 

15 + 18 tim-

mar 

   

Dag 2       

Laststeg 

(kPa) 

20-25 25-30 30-35    

Tidsåtgång 

pålastning 

(minuter) 

5 5 5    

Väntetid efter 

pålastning 

(minuter) 

25 25 25 + 22,5 

timmar 

   

Dag 3       

Laststeg 

(kPa) 

40-45 45-50 50-55    

Tidsåtgång 

pålastning 

(minuter) 

5 5 5    

Väntetid efter 

pålastning 

(minuter) 

25 25 25 + 22,5 

timmar 

   

Dag 4       
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Laststeg 

(kPa) 

60-65 65-70 70-75 75-80 80-85 85-90 

Tidsåtgång 

pålastning 

(minuter) 

5 5 5 5 5 5 

Väntetid efter 

pålastning 

(minuter) 

25 25 25 25 25 25 + 20 

timmar 

 

Tabell 5-5 Förutsättningar för modellförsök 7. 

Lastschema       

Dag 1       

Laststeg 

(kPa) 

0-10 10-15 15-20    

Tidsåtgång 

pålastning 

(minuter) 

5 5 5    

Väntetid efter 

pålastning 

(minuter) 

25 25 55 + 18 tim-

mar 

   

Dag 2       

Laststeg 

(kPa) 

20-25 25-30 30-35 35-40   

Tidsåtgång 

pålastning 

(minuter) 

5 5 5 5   

Väntetid efter 

pålastning 

(minuter) 

25 25 25 25 + 21 tim-

mar 

  

Dag 3       

Laststeg 

(kPa) 

40-45 45-50 50-55 55-60   
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Tidsåtgång 

pålastning 

(minuter) 

5 5 5 5   

Väntetid efter 

pålastning 

(minuter) 

25 25 25 25 + 20 tim-

mar 

  

Dag 4       

Laststeg 

(kPa) 

60-65 65-70 70-75 75-80 80-85 85-90 

Tidsåtgång 

pålastning 

(minuter) 

5 5 5 5 5 5 

Väntetid efter 

pålastning 

(minuter) 

25 25 25 25 25 25 + 22,5 

timmar 

 

Tabell 5-6 Förutsättningar för modellförsök 8. 

Modell-

försök 

Nr 

Sidoplattor 

(tryckbankar) 

Slutlig belast-

ning 

(kPa) 

Mittenplatta 

(bank) 

Belastningshastighet, 

Skjuvningsfasen 

(cm/h)  

8 0 0,33  
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Tabell 5-7 Förutsättningar för modellförsök 9 och 10. 

Modell-

försök 

Nr 

Sidoplattor 

(tryckbankar) 

Slutlig belast-

ning 

(kPa) 

Mittenplatta 

(bank) 

Belastningshastighet, 

Skjuvningsfasen 

(cm/h)  

9 0 43  

10 0 0,25  

 

5.3 Resultat och analys – Försök 1-4 

5.3.1 Bildbehandling – rörelser 

 

Rörelser – baserade på markörers rörelser 

PIV-analyser av fotografierna vid olika tidpunkter, som har utförts av LTH (Valtonen-

Örnhag, 2018-2020), från modellförsök 1-4 har resulterat i datafiler med x- och y-koordi-

nater för respektive markör vid olika tidpunkter. Baserat på detta har grafer tagits fram 

som beskriver rörelserna mellan olika tidsintervall för respektive modellförsök. Nedan 

beskrivs resultat av PIV-analyserna för ”konsolideringsfasen” respektive ”skjuvningsfa-

sen” för modellförsök 1-4, med försök 2 som början. Resultaten av försök 1-4 presenteras 

i detta avsnitt i ordningen försök 2-4-3-1. Förutsättningar för modellförsöken presenteras 

i avsnitt 5.2. 

 

Modellförsök 2 (med sidoplattor) 

I Figur 5-1, Figur 5-2 och Figur 5-3 visas samma rörelser, illustrerade på olika sätt, från 

piv-analys av markörernas rörelser i konsolideringsfasen (upp till 20 kPa) i modellförsök 

2. 

Från konsolideringsfasen i modellförsök 2, baserat på markörernas rörelser, har följande 

noterats (Figur 5-1, Figur 5-2, Figur 5-3 och Figur 5-4): 

• Rörelserna är symmetriska med avseende på en vertikal mittlinje. 

• Tydlig ”hängmattemönster” syns, som avtar med djupet, dvs. vertikalrörelser blir 

mindre med djupet. 
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• Hela provet omfattas av rörelser, även om de är små i randområdena. 

• Vertikala rörelser avtar i storlek med djupet, och horisontella rörelser ökar i stor-

lek utåt från en vertikal centrumlinje. I Figur 5-3 syns tydligt att de största verti-

kalrörelserna är direkt under plattorna, de två-tre översta raderna markörer ger re-

lativt stora rörelser och därefter avtar rörelserna relativt snabbt med djupet. För 

trycket 20 kPa under konsolideringsfasen är vertikala kompressionen (om rörel-

sen relateras till totala provhöjden 500 mm) under mittenplattan ca 9 % för 

översta raden markörer (initialt placerade 40 mm under plattorna), ca 8 % andra 

raden uppifrån (initialt 90 mm under), ca 6 % tredje raden (initialt 140 mm un-

der), ca 3 % fjärde raden (initialt 190 mm under) och ca 2 % femte raden (initialt 

240 mm under). 

• Sista delen av konsolideringsfasen ändras rörelsen för markörerna utanför sido-

plattorna på översta delen av provet (inringat i Figur 5-4). Första delen av konso-

lideringen sker undanpressning och kompression i hela provet (liknande som för 

ett elastiskt medium) och efter en viss deformation bidrar ökande dragtöjningar i 

riktning mot mitten av provet, i översta delen av provet utanför sidoplattorna, till 

en ändrad rörelseriktning. 

 

Figur 5-1 Rörelser under konsolideringsfasen av modellförsök 2 (med sidoplattor), baserat på PIV-
analys (jämför med Figur 5-2 och Figur 5-3). I bilden visas ursprungligt läge vid start försök för de 
tre plattorna.  
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Figur 5-2 Rörelser under konsolideringsfasen av modellförsök 2 (med sidoplattor), baserat på PIV-
analys, här inlagt i fotografi som visar slutsteg konsolideringsfas (jämför med Figur 5-1 och Figur 
5-3).  

 

Figur 5-3 Rörelser under konsolideringsfasen av modellförsök 2 (med sidoplattor), baserat på PIV-
analys, här inlagt även med färger som illustrerar storleken på rörelserna, slutsteg konsoliderings-
fas (jämför med Figur 5-1 och Figur 5-2).  
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a)   b)   

Figur 5-4 Rörelser i modellförsök 2 enligt PIV-analys hos markör Id 1:2 (andra markör från vänster i 
översta raden markörer) under konsolideringsfasen (a) och inkluderat skjuvningsfasen (b). 

 

Från skjuvningsfasen i modellförsök 2 (med sidoplattor), baserat på markörernas rörelser, 

har följande noterats (Figur 5-5, Figur 5-6 och Figur 5-7): 

• Rörelserna är symmetriska med avseende på en vertikal mittlinje. 

• Hela provet omfattas av rörelser, även om de är mindre (små) i randområdena.  

• Rörelser är inte lokaliserade till mindre zoner utan berör hela torvvolymen i olika 

omfattning, så länge inte lokalt brott (se nedan) inträffat. 

• Vertikala rörelser avtar i storlek med djupet, och horisontella rörelser ökar i stor-

lek utåt från en vertikal centrumlinje (förutom där lokalt brott utvecklas).  

• Rörelser utanför sidoplattorna är initialt ungefär horisontella och därefter uppåt-

riktade för övre halvan av provet. Efter mellan 200-500 sekunder (total vertikal 

rörelse konsolidering+skjuvning för mittenplattan på ca 8-12 cm) blir rörelser 

tydligt uppåtriktade under resterande deformationen. 

• Rörelser upp till ca 500 sekunder (total vertikal rörelse för mittenplattan på ca 12 

cm) visar på ett ”homogent” beteende, dvs. utan några rörelser lokaliserade till 

mindre zoner. 

• Markör id3_9x (nionde markör från vänster i uppifrån tredje raden markörer) ex-

empelvis i försök 2, Figur 5-5, visar en tydlig riktningsförändring mellan 500 se-

kunder och 800 sekunder, vilket tyder på ett ändrat deformationsbeteende i det 

området av provet. 

• Baserat på okulära studier av fotografier och filmer kan ses att runt 850 sek rör 

sig inte längre sidoplattorna nedåt, de dras inte nedåt av mittenplattans nedåtrö-

relse (kopplat till torvens dragdeformationer). I Figur 5-7 syns hur de båda sido-

plattorna har roterat i riktning mot mitten (bilden vid 1200 sekunder). 

• Strax före 1200 sekunder (total vertikal rörelse på ca 19 cm) rör sig markörer 

plötsligt uppåt i zonen strax utanför ovanför mittenplattans ovankanter (se den 

översta radens markör på vardera sidan intill mittenplattan, Figur 5-6), detta sker 

just efter det att mittenplattans överkant passerar dessa två markörer. Lokalt brott 

sker och ungefär horisontella sprickor öppnas strax ovanför mittenplattan. I sam-

band med detta eller strax därefter uppstår stansbrott i torvvolymen under mitten-

plattan. 

Torven komprimeras under mittenplattan. När stansbrott slutligen uppstår vid stora de-

formationer blir det en form av kollaps i torven under mittenplattan (se vidare diskussion 

i avsnitt 6.3). 

Se vidare kring diskussion, beskrivning och definition av sprickor, lokalt brott och stans-

brott i avsnitten 5.3.3 och 6.2-6.4. Notera att deformationsförloppet vid modellförsöken är 
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i flera avseenden lättare att analysera och förstå genom att studera filmer över förloppet 

än att studera enskilda fotografier. Detta som ett viktigt komplement till piv-analyserna. 

 

Figur 5-5 Rörelser under skjuvningsfasen av modellförsök 2 (med sidoplattor), intervallet 0-800 se-
kunder, baserat på PIV-analys. I figuren är markör id3_9x markerad med en ellips. 

 

 

Figur 5-6 Rörelser under skjuvningsfasen modellförsök 2 (med sidoplattor), intervallet 0-1200 se-
kunder, baserat på PIV-analys. De två markörerna strax utanför mittenplattan i översta raden är 
markerade med ellips. 
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Figur 5-7 Rörelser under skjuvningsfasen modellförsök 2 (med sidoplattor), intervallet 0-1200 se-
kunder, baserat på PIV-analys, här inlagt i fotografi (jämför med Figur 5-6). 

 

 

Modellförsök 4 (utan sidoplattor) 

Från konsolideringsfasen (upp till 20 kPa) i modellförsök 4 (utan sidoplattor), baserat på 

markörernas rörelser, har följande noterats (Figur 5-8): 

• Deformationsmönstret i Försök 4 (utan sidoplattor) är liknande det i Försök 2 

(med sidoplattor), men med skillnaden att betydligt mindre del av provet berörs 

av tydliga deformationer i försöket utan sidoplattor, jämför Figur 5-8 med Figur 

5-1. 

• Rörelser är symmetriska med avseende på en vertikal mittlinje. 

• Inom en konformad zon under mittenplattan utvecklas rörelser vertikalt, zonen är 

tydlig. Zonen har liknande utseende som en aktiv brottzon, där ”konen” dock här 

har samma diameter översta delen. Notera dock att det sker inga lokala brott un-

der konsolideringsfasen, dvs. inga tydliga riktningsändringar (eller stora rörelser 

på kort tid) hos markörerna. Vertikalrörelsernas storlek avtar med djupet. Utanför 

denna konformade zonen är rörelserna små och avvikande från de inom konfor-

made zonen. 

• På respektive sida utanför mittenplattan antyds en rotationsrörelse (vilket blir tyd-

ligt under skjuvningsfasen, se nedan). 
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Figur 5-8 Rörelser under konsolideringsfasen av modellförsök 4 (utan sidoplattor), 0-20 kPa, base-
rat på PIV-analys.  

 

Från skjuvningsfasen i modellförsök 4, baserat på markörernas rörelser, har följande note-

rats (Figur 5-9 till Figur 5-15): 

• Deformationsmönstret i försök 4 (utan sidoplattor) är liknande det i försök 2 

(med sidoplattor), men med huvudsakliga skillnaden att rotationsrörelserna på si-

dan om mittenplattan blir begränsade då sidoplattor används (försök 2), jämför 

Figur 5-10 med Figur 5-6. 

• På respektive sida utanför mittenplattan syns tydligt rotationsrörelser i torven i 

försök 4. Kompressionsrörelser (i nedre delen av provet) och dragrörelser (i övre 

delen av provet) utanför ”konzonen” (se konsolideringsfasen ovan) skapar dessa 

rotationsrörelser. Rotationsrörelserna ökar med ökande vertikalrörelser hos mit-

tenplattan, fram till brott (stansbrott) sker. Rotationsbeteendet på sidorna skapar 

stora rörelser i yttre delen av de roterande områdena. Rotationsrörelserna medför 

att ovanytan av torvprovet dras nedåt (sättning) vid krönen och förskjuts uppåt 

(hävning) vid hörnen, se rörelser hos översta raden markörer exempelvis i Figur 

5-13. 

• Det syns tydligt att i övre hörnen av provet är det en total rörelse uppåt. 

• Rörelserna är symmetriska med avseende på en vertikal mittlinje. 

• Vid Foto 1307 sekunder, motsvarande en hos mittenplattan total vertikal rörelse 

konsolidering+skjuvning på 21 cm, har provet gått till brott (stansbrott), sidoom-

rådena med rotation rör sig väldigt lite eller inte alls. Det har blivit stora öppna 

sprickor på vardera sida längst upp vid krönet (Figur 5-14 och Figur 5-15). 

• Vid Foto 707 sekunder (total vertikal rörelse på 14 cm) har sprickan på krönet till 

höger inte uppenbarligen öppnats sig (Figur 5-12) men strax efter, syns exempel-

vis i foto 1007 (17 cm vertikal rörelse), Figur 5-13. Ungefär samtidigt öppnas en 
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spricka på krönet till vänster. Sedan öppnar sig sprickan till höger mer och mer 

med tiden tills den öppnas helt före foto 1307 sekunder. 

• Vid Foto 1007 sekunder (Figur 5-13) har en ny spricka öppnats vid krönet till 

vänster bakom (till vänster) den första sprickan och den andra sprickan blir 

snabbt större och tar över att styra deformationen i torven i zonen på vänster sida. 

Den första sprickan tappar snabbt i betydelse att styra deformationen så fort den 

andra sprickan har öppnats sig. Den andra sprickan blir djup. 

• På krönet på höger sida uppstår också en andra spricka till höger om den första 

sprickan. Den blir lika stor eller mindre än den första sprickan. Denna andra 

spricka är inte helt lätt att se i fotografierna med deformationsförloppet, men kan 

tydligt ses på ovanytan av torvprovet efter försöket har avslutats. 

• Strax ovanför mittenplattan uppstår en spricka till höger efter 1100-1200 sekun-

der motsvarande totalt 19 cm vertikal rörelse hos mittenplattan (vid 1150 sekun-

der). Till vänster strax ovanför mittenplattan uppstår en spricka efter cirka 24 cm 

(torvvolymen nedanför sprickan vid krönet till vänster roterar ner som en enhet 

vilket fördröjer utbildande av horisontell spricka). 

• I Figur 5-15 visas en bild med sprickorna som utvecklats vid krönen och strax 

ovanför mittenplattan. 

• I Figur 5-11 visas de rörelser som sker i varje rad av markörer mellan 40-60 kPa 

(och 0-40 kPa) vertikaltryck, vilket bekräftar ovan beskrivning av rörelser (se vi-

dare resultat och diskussion i avsnitt 6.2). 

Notera att sprickornas riktning ändras i takt med ökande vertikala rörelser hos mitten-

plattan och att sprickorna då öppnas mer och mer, och vid fortsatta större deformat-

ioner ibland även börjar stängas. Sprickorna vid krönen öppnas ungefär vid 30-60 

graders vinkel (vinkeln från vertikalplanet och nedåt) och sprickorna strax ovanför 

mittenplattan öppnas ungefär horisontellt. För sprickorna vid krönen rör sig mothåll-

ande väggyta av torven (ytan av sprickan mot lådans kortsidor) tillbaka en del i takt 

med att sprickan öppnas allt mer. Se vidare kring sprickor, lokalt brott och stansbrott 

i avsnitt 5.3.3 och i avsnitt 6.2-6.4. 
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Figur 5-9 Rörelser under skjuvningsfasen, intervallet 0-800 sekunder, av Försök 4 (utan sidoplat-
tor), baserat på PIV-analys.  

 

Figur 5-10 Rörelser under skjuvningsfasen, intervallet 0-1200 sekunder, av Försök 4 (utan sidoplat-
tor), baserat på PIV-analys.  



SGI Publikation 49 

 

 

 
62 

 

 

Figur 5-11 Rörelser under skjuvningsfasen, intervallet 40-60 kPa, av Försök 4 (utan sidoplattor), ba-

serat på PIV-analys. 

 

 

Figur 5-12 Deformationer under skjuvningsfasen efter 707 sekunder, Försök 4. 
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Figur 5-13 Deformationer under skjuvningsfasen efter 1007 sekunder, Försök 4. 

 

 

 

Figur 5-14 Deformationer under skjuvningsfasen efter 1307 sekunder, Försök 4. 
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Figur 5-15 Försök 4, sprickor som uppstod under skjuvningsfasen, se inringade områden där ring-

arnas riktning anger ungefärlig lutning på sprickan vid deformationstillståndet i bilden. 

 

Modellförsök 3 (utan sidoplattor) 

För konsolideringsfasen (upp till 20 kPa) i modellförsök 3 (utan sidoplattor), Figur 5-16, 

baserat på markörernas rörelser, i jämförelse med modellförsök 4 (utan sidoplattor, Figur 

5-8) har följande noterats: 

• Deformationerna och rörelserna är mindre och deformationsmönstret inte lika 

tydligt i Försök 3. Kan dock ana ett liknande deformationsmönster som i försök 4 

(vilket förstärks av liknande beteende i de två försöken i efterföljande skjuvnings-

fasen; se nedan). 

Från skjuvningsfasen i modellförsök 3 (Figur 5-17 och Figur 5-18), baserat på markörer-

nas rörelser, i jämförelse med modellförsök 4 (Figur 5-9 och Figur 5-10) har följande no-

terats:  
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• Deformationsmönstret är lika, med vertikaldeformationer i ”konzonen” och rotat-

ionsrörelser på sidorna, jämför ex. diagram 0-800 s (Figur 5-17 med Figur 5-9). 

• Rörelserna är något mindre i Försök 3, speciellt vad gäller rotationsrörelserna. 

• Vid krönen uppstår en spricka till vänster efter 700-800 sekunder motsvarande 

totalt 13 cm vertikal rörelse hos mittenplattan (total rörelse konsolidering+skjuv-

ning, vid 750 sekunder skjuvningsfasen) och till höger uppstår en spricka efter 

1000-1100 sekunder motsvarande 16 cm (1050 sekunder).  

• Strax ovanför mittenplattan uppstår en spricka till vänster efter 1300-1400 sekun-

der motsvarande totalt 20 cm vertikal rörelse hos mittenplattan (vid 1350 sekun-

der) och till höger en spricka efter 1600-1700 sekunder motsvarande 23 cm (1650 

sekunder). 

Jämförelser mellan skjuvningsfasen i Försök 3 och Försök 4 visar att beteendet – deform-

ationsmönstret – är detsamma. Detta visar att försöken ger repeterbara resultat. 

 

 

Figur 5-16 Rörelser under konsolideringsfasen av modellförsök 3 (utan sidoplattor), baserat på PIV-
analys. 
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Figur 5-17 Rörelser under skjuvningsfasen, intervallet 0-800 sekunder, av modellförsök 3 (utan si-
doplattor), baserat på PIV-analys.  

 

Figur 5-18 Rörelser under skjuvningsfasen, intervallet 0-1200 sekunder, av modellförsök 3 (utan 
sidoplattor), baserat på PIV-analys.  

 

 

 

 



SGI Publikation 49 

 

 

 
67 

 

Försök 1 (med sidoplattor) 

Vid modellförsök 1 inträffade under konsolideringsfasen en oplanerad oscillering av ver-

tikallasten, vilket ledde till att tillskottsdeformationer utvecklades (se avsnitt 5.3.2). I Fi-

gur 5-19 redovisas hela rörelseförloppet, dvs. konsolideringsfasen och skjuvningsfasen, 

och den del av rörelsen som är kopplad till oscilleringen sker i slutet av konsolideringsfa-

sen och den delen är i figuren markerad med röd färg för respektive markör. 

Från konsolideringsfasen i modellförsök 1 (med sidoplattor), baserat på markörernas rö-

relser, har i jämförelse med modellförsök 2 (med sidoplattor, Figur 5-1) följande noterats: 

• Deformationerna är ungefär lika stora (bortsett från oplanerade oscilleringen) och 

deformationsmönstret liknande som i modellförsök 2.  

Från skjuvningsfasen i modellförsök 1, baserat på markörernas rörelser, har i jämförelse 

med modellförsök 2 (Figur 5-6) följande noterats: 

• Deformationsmönstret är ungefär liknande, vad gäller de huvudsakliga riktning-

arna av rörelser i provet. För markörerna placerade från ungefär mitten på sido-

plattorna och utåt utanför sidoplattorna är det tydligt större vertikalrörelser i för-

sök 1, medan i försök 2 fås något tydligare rotationsrörelse på sidoområdena vil-

ket gör att horisontalrörelserna blir större. I båda försöken visas en tydlig rikt-

ningsförändring efter större deformationer för markör intill mittenplattan, vilket 

indikerar lokalt brott i dessa zoner. Större totala rörelser noteras i försök 1 än i 

försök 2. 

Jämförelser mellan skjuvningsfasen i försök 1 och försök 2 visar att beteendet – deform-

ationsmönstret – är ungefär detsamma, med beaktande av inverkan i försök 1 av den opla-

nerade oscilleringen under konsolideringsfasen, vilken skapade större deformationer, hu-

vudsakligen vertikala, i försök 1 än i försök 2.  
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Figur 5-19 Modellförsök 1 (med sidoplattor), rörelser under konsolideringsfasen + skjuvningsfasen 
baserat på PIV-analys. 

 

Analys av enskild markörs rörelser - baserat på rörelsehastighet 

Baserat på en markörs position (x, y) vid olika tidpunkter (baserat på piv-analysen från 

LTH, Valtonen-Örnhag, 2018-2020) kan rörelsehastigheten beräknas i x- och y-rikt-

ningen. I detta fallet är hastigheten beräknad på förändringen från en bild till nästa bild, 

dvs. med typiskt 5 sekunders mellanrum (modellförsök 1-4). Vidare kan absolutbeloppet 

av dessa komposanter (|𝑧| = √𝑥2 + 𝑦2 ) beräknas. Dessa kan presenteras grafiskt i figu-

rer med exempelvis hastigheten som funktion av tiden. 

I Figur 5-20 presenteras ett exempel på en markörs hastigheter, här från modellförsök 4. 

Markören har id 1_13, vilket är den 13:e från vänster på översta raden av markörer, place-

rad till höger om mittenplattan, se Figur 5-21 med foto av provet och med den studerade 

markören markerad. I Figur 5-22 presenteras den resulterande rörelsen som markören har 

haft enligt PIV-analysen, den gulbruna linjen. 

Rörelsehastigheten i x-riktning (blå linje) avser vertikal rörelse och i y-riktningen (orange 

linje) horisontell rörelse, och absolutbeloppet visas i den grå linjen, Figur 5-20. Resulta-

ten avser skjuvningsfasen i modellförsök 4. Hastigheten för vertikalrörelsen ökar fram till 

ca 550 sekunder, då den högsta hastigheten nås, och därefter minskar hastigheten för att 

bli negativ strax innan 1200 sekunder. När hastigheten går från positiv till negativ innebär 

det att rörelsen ändras från att ha varit riktad nedåt till att bli riktad uppåt. 

Hastigheten i horisontell riktning, här en rörelse i riktning mot centrum av provet (för den 

studerade markören motsvarande en rörelse åt vänster i Figur 5-21), ökar fram till strax 

före 1000 sekunder då den når sitt maximum. Därefter minskar den för att ändra tecken 
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strax efter 1400 sekunder, vilket innebär att rörelsen då övergår till att vara riktad ut från 

från provets centrum (alternativt åt höger i Figur 5-21). 

Resultanten av rörelsen i x- och y-riktningen (absolutbeloppet av dessa komposanter) vi-

sas i Figur 5-20 (grå linje). Den ökar fram till ca 550 sekunder och minskar därefter för 

att nå ett minimum runt ca 1400 sekunder. 

 

 

Figur 5-20 Rörelsehastighet (mm/s) i x-(vertikal) respektive y-(horisontal)riktningen samt absolutbe-
loppet av dess komposanter som funktion av tiden (s), för markör med id 1_13, Försök 4. 

 

 

Figur 5-21 Studerad markör med ID 1_13 markerad med röd ring, vid start skjuvningsfas, modellför-
sök 4. 
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b) 

 

a) 

Figur 5-22 Resulterande rörelse hos markör med ID 1_13, modellförsök 4, enligt gulbruna linjen: a) 
översta raden markörer andra markören (linjen) till höger om mittenplattan efter 1200 sekunder, b) 
uppförstorad del av bild, linjen mitt i figuren, efter stora deformationer (avslutat försök). 

 

I ett andra steg vad gäller enskilda markörers rörelsehastighet, utvärderades rörelsehastig-

heter för två intilliggande markörer. För modellförsök 4 studerades markörerna 1:5 och 

1:6 (översta raden markörer 5:e och 6:e markören från vänster, placerade till vänster om 

mittenplattan) för att undersöka om utvecklingen av den stora sprickan (lokala dragbrot-

tet) som slutligen uppstår mellan markörerna (markör 1:5 är till vänster om sprickan) kan 

följas baserat på erhållna mätdata. Baserat på visuella studier av fotografier öppnas 

sprickan (initieras dragbrottet) vid torvprovets ovanyta vid 700-800 sekunder under 

skjuvningsfasen för modellförsök 4. 

I Figur 5-23 redovisas respektive markörs rörelsehastighet i horisontalled (y) och vertikal-

led (x). Mellan 800-850 sekunder avtar den horisontella rörelsehastigheten för markör 1:5 
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samtidigt som den ökar markant för 1:6. Detta bedöms orsakas av den spricka och där-

med dragbrott som uppstår i zonen mellan markörerna, vilket medför en spänningsavlast-

ning för markör 1:5 samtidigt som vertikala hastigheten för markör 1:6 ökar till följd av 

brottet. Vid större deformationer, motsvarande omkring 1550 sekunder, närmar den hori-

sontella rörelsehastigheten hos markör 1:6 mittenplattans hastighet, vilken varierar mellan 

ca 0,1-0,2 mm/s. Markör 1:5 får vid ca 950 sekunder en uppåtriktad vertikal rörelse och 

strax efter 1100 sekunder en horisontell rörelse i riktning ut från centrum av provet. Ut-

värderingen av rörelsehastigheterna för markörer 1:5 och 1:6 indikerar att dragbrottet ini-

tieras mellan 750-850 sekunder, vilket är ungefär då sprickan blir synligt i fotografierna. 

Beräkningar av markörernas (1:5 och 1:6) relativa rörelser visar att en tydlig ökning i 

skillnad i horisontal hastighet uppstår runt 800 sekunder, Figur 5-24, och att den fortsätter 

att öka under resterande tiden av försöket. 

 

 

Figur 5-23 Rörelsehastighet (mm/s) i x-(vertikal) respektive y-(horisontal)riktningen som funktion av 

tiden (s), för markör 1:5 och 1:6, modellförsök 4. 
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Figur 5-24 Skillnad i rörelsehastighet (mm/s) mellan markör 1:5 och 1:6 i x-(vertikal) respektive y-
(horisontal)riktningen samt absolutvärden av dessa komponenter som funktion av tiden (s), modell-
försök 4. 
 

5.3.2 Last-rörelser 

Konsolideringsfasen 

I Figur 5-25 presenteras konsolideringsfasen, dvs. stegvis upplastning till 20 kPa, från 

modellförsök 1-4, i form av vertikalrörelser hos mittenplattan (”banken”) som funktion av 

tiden. Försöksförutsättningar för modellförsök 1-4 ges i avsnitt 5.2. I första försöket, mo-

dellförsök 1, löpte styrsystemet amok under sista laststeget under konsolideringsfasen 

(under obevakad lunchrast) och belastningen oscillerade mellan cirka 10 och 30 kPa (på 

grund av ett problem i styrsystemet, vilket åtgärdades efter försök 1). Detta är anled-

ningen till bandet med vertikalrörelser i sista laststeget, i Figur 5-25. Detta gav å andra si-

dan möjligheter att få en indikation på beteendet vid cyklisk belastning. Konsoliderings-

fasen valdes att avslutas relativt snabbt för sista laststeget, vilket innebär före vertikalrö-

relse-tidskurvan hade helt planat ut, vilket gav en total tid på cirka en timma för konsoli-

deringsfasen. Detta dels för att snabba på försöket och dels för att inte påföra för stora 

krypdeformationer. 

När sidoplattor (”tryckbankar”) används, modellförsök 1 och 2, utvecklas större vertikal-

rörelser hos mittenplattan (”banken”) än vid fallen utan sidoplattor, försök 3 och 4 (se vi-

dare diskussion i avsnitt 6.5). För slutliga belastningen under konsolideringsfasen, 20 

kPa, fås vertikalrörelser för de fyra försöken mellan cirka 40 till 80 mm vilket motsvarar 

8 till 16 % av torvprovets höjd (initial höjd 500 mm). Den oscillerande belastningen vid 

sista laststeget i försök 1 resulterade i ett signifikant tillskott till vertikaldeformationer 

(cirka 15 mm extra). 
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Figur 5-25 Vertikalrörelser hos mittenplattan (”banken”) under stegvis pålastning upp till 20 kPa vid 
konsolideringsfasen för modellförsök 1-4. 

 

Skjuvningsfasen 

I Figur 5-26 visas vertikaltryck hos mittenplattan och uppmätt portryck 10 cm under mit-

tenplattan för modellförsök 1-4 under skjuvningsfasen. Försök 1 och 2 respektive 3 och 4 

uppvisar god överensstämmelse vad gäller vertikaltryck som funktion av vertikalrörelser, 

dvs. kurvorna ligger nära varandra. Detta visar på god repeterbarhet i försöksutrustning 

och försöksmetodik och provmaterial, eftersom det i princip är duplicerade försök. 

Portrycks-vertikalrörelsesambanden stämmer väl överens i första delen av skjuvningsfa-

sen för försök 1 och 2 respektive 3 och 4 och sedan avviker de med ökade deformationer. 

Kvalitativt har portrycks-vertikalrörelsekurvorna hos de fyra försöken liknande utseende 

upp till cirka 60 mm vertikalrörelser, för att därefter grovt sett följa samma mönster. 

Resultaten av modellförsök 1-4 visar att med sidoplattor (”tryckbankar”) tar mittenplattan 

(”banken”) en större last (vertikaltryck) än fallet utan sidoplattor, kurvorna som represen-

terar försök med sidoplattor ligger ovanför de utan sidoplattor, Figur 5-26. Vid en verti-

kalrörelse på exempelvis 50 mm under skjuvningsfasen (totalt en vertikalrörelse på unge-

fär 100 mm då konsolideringsfasen inkluderas) är vertikaltrycket runt 57 kPa med sido-

plattor (tryckbankar) och 45 kPa utan sidoplattor (tryckbankar), dvs. cirka 30 % högre. 

Vid en studie av vertikaltryck-vertikalrörelsekurvorna kan ses att en initialt styv respons 

erhålls, dvs. vertikaltrycket ökar mycket i början av skjuvningsfasen, Figur 5-26. Därefter 

redan efter små deformationer viker kurvan av och styvheten minskar successivt, detta 

sker vid cirka 3-4 mm vertikal rörelse vid försöken utan sidoplattor och vid cirka 10 mm 

vid försöken med sidoplattor. Vid fortsatta vertikalrörelser är styvheten relativt konstant, 

dvs. ett ungefär linjärt samband fås mellan vertikaltryck och vertikalrörelse, upp till cirka 

80 mm vertikalrörelser för försök 1 och 2 och cirka 70 mm i försök 3 och 4, Figur 5-26. 
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Första delen av skjuvningsfasen ökar portrycket mycket varefter portrycks-vertikalrörel-

sekurvan böjer av och portrycksökningen avtar för att efter 50-60 mm vara ungefär oför-

ändrad under fortsatt deformation och därefter börja öka igen vid cirka 90-100 mm, Figur 

5-26. Notera att portrycket är strax över noll (mellan 0,24 och 0,96 kPa) vid start skjuv-

ning i de fyra försöken. Den initiala delen av deformationen, upp till 3-5 mm rörelser, kan 

betraktas som en odränerad situation, där portrycket ökar nästan lika mycket som verti-

kaltrycket ökar. Därefter övergår det till ett delvis dränerat deformationsförlopp där port-

rycksökningen avtar, för att därefter vara en dränerad situation i meningen att portrycket 

inte ändras, och därefter vid större deformationer ökar portrycket igen liknande en odrä-

nerad/delvis dränerad situation. Notera dock att portrycksutvecklingen vid dessa ”odräne-

rade” modellförsök uppvisar samma principiella beteende som vid odränerade triaxialför-

sök på fibrig torv (Hendry et al., 2012; O´Kelly, 2017; Cola & Cortellazzo, 2005; Yama-

guchi et al., 1985). I den jämförelsen kan modellförsöken betraktas som odränerade i hela 

deformationsintervallet, åtminstone i zonen där portrycket mäts (10 cm under mittenplat-

tan). 

Med sidoplattor, i jämförelse med utan sidoplattor, fås större kompression under konsoli-

deringsfasen och därmed vid skjuvningsfasen lägre initial permeabilitet samt även längre 

dräneringsvägar uppåt, vilket förklarar det högre utvecklade portrycket. 

Vid ungefär 120-150 mm vertikalrörelser under skjuvningsfasen visar vertikaltrycket och 

portrycket i försöken generellt på en förändrad utveckling, Figur 5-26, något som sanno-

likt är kopplat till att stansbrott utbildas i torvprovet (se vidare i avsnitt 5.3.3). Vidare bör 

beaktas att beteendet vid större rörelser (huvudsakligen efter stansbrott) återspeglar inte 

enbart torvmaterialets mekaniska egenskaper utan systemet torvprov-låda, dvs. ett 

randvärdesproblem (se vidare diskussion i avsnitt 5.3.3). 

 

Figur 5-26 Vertikaltryck hos mittenplatta och portryck under mittenplatta under skjuvningsfasen som 
funktion av vertikalrörelse hos mittenplatta, modellförsök 1-4, Mullsjötorv. 

 

Initialt styv respons 

Konstant styvhet 
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5.3.3 Sammanfattande analys försök 1-4 

 

Markörers rörelser och brott i torven 

Utvärdering av brott i modellförsöken, lokalt brott i en punkt eller i en mindre zon av 

torvprovet eller stansbrott för torvprovet, skulle kunna definieras av förändring i rörelser 

eller hastigheter. För de fibriga torvproverna sker lokalt brott i zonen just utanför mitten-

plattan, eftersom de största (vertikala) rörelserna (dragrörelser) uppstår där i modellförsö-

ken. Brott i form av sprickor uppstår som regel vid krönen på torvprovets ovanyta och för 

större deformationer uppstår sprickor även strax ovanför mittenplattan. I avsnitt 6.4 defi-

nieras lokalt brott (i en punkt, i en zon) och stansbrott. 

Rörelserna i torven under mittenplattan består av vertikal kompression nedåt och av hori-

sontella rörelser och skjuvrörelser i riktning utåt från plattan, med jämförelsevis mindre 

skjuvdeformationer än i områdena på sidan om plattan. Efter stansbrott inträffat i zonen 

under mittenplattan sker i huvudsak vertikala rörelser där. Med sidoplattor (ex. modellför-

sök 2) fås större andel vertikaldeformationer och mindre andel horisontaldeformationer 

under mittenplattan än för fallet utan sidoplattor (ex. modellförsök 4) 

Lokalt brott (dragbrott) i en zon i torven skulle kunna tolkas inträffa då hastigheten i ver-

tikalriktningen för en markör ändrar tecken, i exemplet med markören id 1:13 i modell-

försök 4, strax före 1200 sekunder (total vertikal rörelse 20 cm hos mittenplattan, se Figur 

5-20 i avsnitt 5.3.1). Den studerade markören (id 1:13) är intressant att studera eftersom 

den ligger i en zon, strax utanför mittenplattans kant, och vid större deformationer uppstår 

där dragbrott och en spricka (se avsnitt 5.3.1). 

Alternativt skulle lokalt brott i en zon kunna beskrivas av när resultanten av rörelsen hos 

markören i x- och y-riktningen når sitt minimum, dvs vid ca 1400 sekunder i exemplet 

med markören id 1:13, Försök 4. 

Ett tredje alternativ är att zonbrott definieras av då hastigheten i horisontalriktningen änd-

rar tecken, dvs. vid ca 1400 sekunder i exemplet med markör id 1:13, Försök 4. 

Sannolikt är hastigheten i vertikalriktningen mest intressant att relatera brott till vid be-

lastningen i modellförsöken eftersom påförda belastningen med mittenplattan är i verti-

kalriktningen. 

Ett lokalt brott i en punkt i torven runt en viss markör skulle kunna vara då hastigheten 

hos en markör når sitt maximum, dvs. för studerad markör (id 1:13, Försök 4) runt 500-

600 sek om vertikalrörelsen studeras. Hastighetsminskningen efter maxvärdet antas inne-

bära en spänningsreduktion i området i torven runt markören. 

Vid ca 1200-1400 sekunder vänder markörens rörelse uppåt enligt piv-analysen av mar-

kör id 1:13, Försök 4, Figur 5-24. Detta korrelerar med då hastigheterna i x- respektive y-

riktningen byter tecken och då resultanten når dess minimum. Enligt okulära tolkningar 

av fotografier rör sig markören fortfarande nedåt vid 1100 s, planar ut vid 1200 s (dvs en-

bart horisontell rörelse) och rör sig uppåt vid 1300 s. Tillståndet vid 1200 s motsvarar 
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stora deformationer (20 cm total vertikalrörelse) hos den belastade torvprovkroppen, Fi-

gur 5-14 (vid 1307 sekunder). 

 

Deformationsmönster 

Under konsolideringsfasen pressas torven samman, vilket kan ses i PIV-analysen i avsnitt 

5.3.1. Redan från start belastning är deformationsmönstret för torven under inklusive på 

sidorna om plattan/plattorna, samma som för en hängmatta, och ju högre upp i torvprovet 

desto mer pressas torven samman, se exempelvis Figur 5-1. Med sidoplattor (”tryckban-

kar”) på sidan om mittenplattan (”banken”) fås bidrag till att ytterligare trycka ner torven, 

vilket får delen av ”hängmattan” under mittenplattan att röra sig ännu mer nedåt (se vi-

dare diskussion i avsnitt 6.5). 

Det syns tydligt ett rotationscentrum för rörelser på vardera sida om mittenplattan för fal-

let utan sidoplattor. Rotationsrörelserna ökar med ökande vertikalrörelser hos mittenplat-

tan, fram till brott (stansbrott under mittenplattan) sker, men fortsätter även efter stans-

brott, men i mindre omfattning se Figur 5-10 och Figur 5-18 . Detta förstärker visuella 

iakttagelsen att hörnen på torvprovet rör sig inåt och uppåt, särskilt för försöken utan si-

doplattor, samt att det blir en sättning på ovanytan närmast hålet, som mittenplattan 

skapar, genom dragkrafter i torven närmast på sidan om mittenplattan vid nedåtrörelsen. 

”Tvättsvampsdeformationer” stämmer väl med de i modellförsöken, Figur 5-27, förutom 

det som sker i zonerna där efter större deformationer lokala brott (sprickor) utvecklas. En 

elastisk materialmodell skulle möjligen kunna användas för att modellera belastning (vad 

gäller pålastning) av torv så länge torven inte går till lokalt brott, åtminstone för snabb be-

lastningshastighet (odränerade förhållanden). En tvättsvamp är tydligt elastisk i sitt bete-

ende, Figur 5-27.  

Deformationsmönstret är likadant i de duplicerade modellförsök 3 och 4 som utfördes 

utan sidoplattor, dvs. med vertikaldeformationer i ”konzonen” och rotationsrörelser på si-

dorna. Likaså följer modellförsök 1 och 2 ungefär samma deformationsmönster. 

Den symmetri och upprepning avseende rörelser och deformationsmönster som erhållits i 

modellförsök 3 och 4 respektive 1 och 2, dvs. repeterbarhet, är ett kvalitetsintyg på ge-

nomfört provningsförfarande (utrustning och metodik) i modellförsöken samt en bekräf-

telse att duplicerade proven kan betraktas ha lika egenskaper och vara homogena. 

 



SGI Publikation 49 

 

 

 
77 

 

 

Figur 5-27 Illustration av deformation av tvättsvamp, liknande den i modellförsöken. 

 

Sprickor vid krönen och torvens draghållfasthet 

Sprickorna vid krönen uppstår när dragspänningen blir större än draghållfastheten, se Fi-

gur 5-28 c. Dragspänningen ökar i takt med att mittenplattan rör sig nedåt Figur 5-28 a 

och b. I princip är det ursprungliga horisontella draghållfastheten som ska överskridas för 

att sprickan ska öppna sig. Torvvolymen vid krönet är dragen (böjd) nedåt i en båge och i 

det böjda tillståndet överskrids draghållfastheten. De ursprungligen horisontella torvvoly-

men är böjd och fibrerna dras av och/eller dras isär. Se vidare diskussion i avsnitten 6.2-

6.4 kring lokalt brott och sprickor, även inkluderande sprickor som uppstår vid större de-

formationer strax ovanför mittenplattan. 

 

Figur 5-28 Principskiss som visar ökande dragspänningar (och tryckspänningar) i takt med att mit-

tenplattan rör sig nedåt och hur till slut draghållfastheten överskrids vid krönen och sprickor öppnas 

där. 
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Last-deformationssamband och utbildat lokalt brott och stansbrott 

I Figur 5-29 anges intervall (I, II och III) för de vertikalrörelser dels då dragbrott och 

sprickor börja uppträda vid krönen i torven (II) och dels då stansbrott uppträder i torvpro-

vet (III). Gränserna är dock inte skarpa utan går in i varandra för de tre intervallen. Vidare 

varierar också gränserna något mellan försöken. Detta baserat på piv-analys och manuell 

studie av fotografier och filmer. 

Provet deformeras som en ”hängmatta” (I) fram till dragbrott börjar uppträda (under II) 

och även därefter fortsätter den typen av deformationsmönster (”hängmatta”) med ökande 

deformation. Dragbrott och tillhörande ungefär horisontell spricka inträffar vid större de-

formationer strax ovanför mittenplattan just före eller i samband med ett stansbrott för 

torvprovet. Notera att vertikaltryck-vertikalrörelsekurvorna för modellförsöken utan sido-

plattor planar ut vid 135-140 mm vertikalrörelse (inkluderat konsolideringsfasen vid ca 

180 mm) och att vertikaltrycket är oförändrat under 10-15 mm vertikalrörelse innan det 

ökar igen. Detta beteende med ett konstant vertikaltryck under en viss deformation före-

faller vara kopplat till utvecklat stansbrott hos torvprovet, vilket stärks av piv-analys och 

visuella observationer. 

Med gränserna enligt Figur 5-29 för hur deformationerna utvecklas under modellförsök 

1-4 innebär det att för mittenplattan (”bank”) utan sidoplattor (”tryckbankar”) är trycket 

under mittenplattan ca 35 kPa då lokalt dragbrott börjar utvecklas och ca 55 kPa då stans-

brott inträffar. Motsvarande siffror för mittenplatta med sidoplattor är ca 50 kPa respek-

tive ca 70 kPa. Detta innebär en bärförmåga (tryckhållfasthet) vid stansbrott som är unge-

fär 30 % högre med tryckbankar. Notera att i Figur 5-29 är endast skjuvningsfasen medta-

gen, dvs. vertikaldeformationerna under konsolideringsfasen upp till 20 kPa (cirka 40-50 

mm) är exkluderade. 

 

Figur 5-29 Vertikaltryck hos mittenplatta (”bank”) och portryck under mittenplatta som funktion av 
vertikalrörelse under skjuvningsfasen i modellförsök 1-4, med inlagda tolkade intervall (I, II och III) 
för olika deformationsbeteenden. 
 

  I                  II                      III           
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Last-deformationsbeteendet hos de studerade torvproverna vid större vertikalrörelser (hu-

vudsakligen efter deformationsintervall III) är påverkat även av randvillkoren, dvs. att 

väggarna i provlådan påverkar deformationer och även dränering. Beteendet vid större 

deformationer återspeglar därför inte enbart torvmaterialets mekaniska egenskaper utan 

systemet torvprov-låda (dvs. ett randvärdesproblem). Baserat på piv-analysen förefaller 

gränsen för då lådans väggar börjar påverka last-deformationsbeteendet vara mellan 100 

och 150 mm vertikalrörelser vid skjuvningsfasen. (Se vidare diskussion kring inverkan av 

randeffekter på deformationsmönster i avsnitt 6.2.) 

Vertikaltrycket för mittenplattan (”banken”) ökar hela tiden i alla försök, även efter utbil-

dat stansbrott. Detta kan sannolikt förklaras dels av att en ny del av torven dras till brott 

längs mittenplattans kanter med ökande vertikalrörelser och dels av att med ökande de-

formationer blir torven alltmer komprimerad under mittenplattan och därmed styvare 

samt att effekten av en fixerad botten som mothåll inverkar alltmer. 

Medan vertikaltryck-vertikalrörelser stämmer bra överens för de duplicerade försöken av-

viker portrycks-vertikalsambanden vid större deformationer under skjuvningsfasen. Detta 

tyder på att portrycket i den undersökta fibriga torven lokalt kan variera till viss del, möj-

ligen kopplat till lokala variationer i dräneringsvägar i torven. Portrycket mättes 10 cm 

mitt under mittenplattan i modellförsök 1-4. 

Från vertikaltryck-vertikalrörelsekurvorna kan ses att en initialt styv respons erhålls, Fi-

gur 5-26, och därefter viker kurvan av och styvheten minskar. Knycken och därmed för-

ändring i styvhet är sannolikt huvudsakligen kopplat till att portrycket bär nästan hela till-

skottslasten beroende på att initialt odränerade förhållanden råder, dvs. initialt en odräne-

rad styvhet. Sedan sker delvis dränering och portrycket minskar och därmed minskar 

också styvheten. 

Torv kan vara något överkonsoliderad, exempelvis orsakad av krypdeformationer. Det 

skulle innebära att styvheten kan vara högre vid låga laster och sedan minska när förkon-

solideringstrycket passerats. Därefter är modulen låg och relativt konstant under ett visst 

spänningsintervall. Torven styvnar sedan åter med ökad effektivspänning. 

Anledningen till att portrycket avtar och blir oförändrat efter en viss deformation kan bero 

på att permeabiliteten är högre ju längre ner portrycksnålen rör sig, beroende på att pro-

vets kompression orsakad av konsolideringsfasen är mindre med djupet. Men å andra si-

dan komprimeras provet under plattan mer och mer under skjuvningsfasen. Kan möjligen 

för större deformationer kopplas till de dragbrott som uppstår strax ovanför mittenplattan 

och att dräneringsvägar uppstår där. Dräneringsvägar kan skapas mellan torven och vägg-

skivorna så att viss dränering sker där och portrycket minskar. 
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5.4 Resultat och analys – Försök 5-8 

5.4.1 Bildbehandling – rörelser 

Rörelser – baserade på markörers rörelser 

I avsnitt 5.3.1 har rörelser baserade på markörers rörelser beskrivits i detalj för modellför-

sök 2 (med sidoplattor) och modellförsök 4 (utan sidoplattor). Därför är beskrivningen 

nedan fokuserad på att lyfta fram huvudsakliga avvikelser i beteende i respektive modell-

försök 5 till 8 i jämförelse med motsvarande modellförsök 1 till 4. Resultaten av modell-

försök 5-8 presenteras i detta avsnitt i ordningen försök 6-8-7-5. Analysen baseras huvud-

sakligen på PIV-resultaten, men även på visuella iakttagelser av fotografier/filmer på de-

formationsförloppet. Förutsättningar för modellförsöken presenteras i avsnitt 5.2. 

Modellförsök 5-8 har genomförts med långsam belastningshastighet i syfte att skapa drä-

nerade förhållanden i torven (medan modellförsök 1-4 genomfördes med snabb belast-

ningshastighet). 

 

Modellförsök 6 

Vid försök 6 följdes ett lastschema med enbart stegvis pålastning genom hela försöket (se 

Tabell 5-4) och försöket genomfördes utan sidoplattor. Laststegen var 0-10-15-20-25-30-

35-40-45-50-55-60-65-70-75-80-85-90 och dessa genomfördes under totalt ca 4 dygn, 

dvs med tid för fullständig konsolidering för de tidsmässigt långa laststegen (20, 40, 60 

och 90 kPa). I Figur 5-30 till Figur 5-33 presenteras resultaten av analysen (PIV) av mar-

körernas rörelser. 

Vid en jämförelse mellan modellförsök 6 och modellförsök 3 och 4 (som också är försök 

utan sidoplattor, med skillnaderna att det var en snabb belastningshastighet och deformat-

ionsstyrning i skjuvningsfasen i Försök 3 och 4) kan för modellförsök 6 följande noteras:  

• Första delen av belastningen upp till 20 kPa utvecklas huvudsakligen vertikalde-

formationer och huvudsakligen under och strax utanför mittenplattan, Figur 5-30. 

Efter en viss deformation, då tillräckligt stora dragspänningar och dragtöjningar 

har etablerats på övre delen av provet på sidan om mittenplattan, börjar markö-

rerna i övre delen av provet samtliga att röra sig mot mittenplattan och den rörel-

sen fortsätter under hela försöket, Figur 5-31 och Figur 5-33. Efter 20 kPa belast-

ning är vertikalrörelserna större i Försök 3 och 4 än i Försök 6, vilket är oväntat 

eftersom tiden för konsolidering är betydligt kortare i försök 3 och 4. 

• Det är en stor del av torvprovet utanför mittenplattan som inkluderas i dragtöj-

ningsbeteendet och dragzonen, på vänster sida. Det uppstår ingen tydlig spricka 

på ovanytan till vänster, förutom en mindre ytlig spricka vid krönet som uppstår 

efter ca 15 cm vertikalrörelser hos mittenplattan, se Figur 5-35. 

• Rotationsrörelsen på sidan om mittenplattan finns även i försök 6, men är inte 

lika stor som i Försök 3 och 4. 
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• Det är inte uppenbart att vare sig lokalt brott sker strax ovanför utanför mitten-

plattan eller att stansbrott sker i torven. Det är inga distinkta riktningsföränd-

ringar hos markörerna som indikerar det, i exempelvis intervallet 60-90 kPa (Fi-

gur 5-33) ses inga direkta riktningsförändringar. 

• Den stora (djupa) sprickan som utvecklas till höger på ovanytan av torvprovet, 

uppstår efter cirka 9 cm vertikalrörelser hos mittenplattan och långt ifrån krönet, 

ca 15 cm från krönet, se Figur 5-35 (till skillnad från i Försök 3 och 4, där sprick-

orna uppstår på eller nära krönet).  

• Det syns tydligt att sprickan som uppstår till höger därefter avgränsar torvvoly-

men som involveras av fortsatta dragrörelser (se Figur 5-31). 

• Redan efter ca 2-3 cm vertikalrörelser (vid 15 kPa belastning) hos mittenplattan 

uppstår en spricka i torven vid mittenplattans nedre högra hörn med en initial lut-

ning nedåt utåt på ungefär 30 grader, se Figur 5-34.  

Sannolikt är torvprovet i modellförsök 6 något styvare (framförallt i övre delen av provet) 

än torvproven i modellförsök 3 och 4, vilket i så fall förklarar de mindre vertikalrörel-

serna efter 20 kPa belastning. 

 

 

Figur 5-30 Försök 6 (utan sidoplattor), rörelser under belastning 0-20 kPa, baserat på PIV-analys.  
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Figur 5-31 Försök 6 (utan sidoplattor), rörelser under belastning 0-60 kPa, baserat på PIV-analys.  

 

Figur 5-32 Försök 6 (utan sidoplattor), rörelser under belastning 0-90 kPa, baserat på PIV-analys.  
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Figur 5-33 Försök 6 (utan sidoplattor), rörelser under belastning 60-90 kPa, baserat på PIV-analys.  

 

 

Figur 5-34 Försök 6, spricka som uppstår vid små deformationer och som i bilden har öppnats lite 
mera, se inringad zon.  
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Figur 5-35 Försök 6, sprickor som uppstått vid stora deformationer och i denna bild (större deform-
ationer) öppnats ytterligare, se inringade zoner.  

 

Modellförsök 8 

Vid försök 8, som genomfördes utan sidoplattor, utfördes först en konsolideringsfas un-

der ca ett dygn upp till 20 kPa, följt av en skjuvningsfas under 3 dygn, dvs. med långsam 

belastningshastighet. 

Vid en jämförelse mellan modellförsök 8 och modellförsök 3 och 4 (som också är försök 

utan sidoplattor, fast med skillnaden att snabb belastningshastighet användes i skjuv-

ningsfasen) kan för modellförsök 8 följande noteras:  

• Under konsolideringsfasen och upp till ca 40 kPa under skjuvningsfasen är rörel-

semönstret mycket lika (jämför med försök 4, Figur 5-9), Figur 5-38. Det är nå-

got större vertikalrörelser i försök 8 jämfört med försök 3 och 4, dvs. som förvän-

tat. 

• Det uppstår en stor spricka runt ca 35 kPa belastning (cirka 13 cm vertikalrörelse) 

vid vänstra krönet på torvens ovanyta, vilket tydligt påverkar fortsatt utvecklat 

deformationsmönster på vänster sida om sprickan. Rörelserna till vänster om 

sprickan är ytterst små efter sprickan uppstått. På krönet på höger sida utvecklas 

en spricka ungefär samtidigt som till vänster, men det är en senare påverkan, än 

på vänstra sidan, på rörelserna på övre högra sidan av provet. 

• Vid belastning mellan 40-60 kPa, Figur 5-40, ändrar markörerna på vänster sida 

strax utanför mittenplattan markant riktning och blir uppåtriktade, något som in-

dikerar brott i det området. Zonen där markörer ändrar riktning är bredare i mo-

dellförsök 8 än i modellförsök 3 och 4. En horisontell spricka uppstår vid ungefär 

50 kPa (cirka 20 cm vertikalrörelse) strax ovanför och utanför mittenplattans 

vänstra kant (enda sprickan strax ovanför mittenplattan från alla dränerade mo-

dellförsök), vilket stämmer med intilliggande markörers rörelser, Figur 5-44. 
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• På höger sidan om mittenplattan sker ingen markant riktningsförändring under 

hela skjuvningsfasen, upp till 90 kPa, Figur 5-41 och Figur 5-42. 

• Rotationsrörelsen finns även i försök 8, men är inte lika omfattande som i försök 

3 och 4. 

• I försök 8 utvecklas istället större vertikalrörelser och mindre horisontalrörelser-

under mittenplattan än i försök 3 och 4, Figur 5-42. 

Generellt är deformationsmönstret relativt lika mellan modellförsök 8 och modellförsök 3 

och 4, men med svagare rotationsbeteende och större vertikaldeformationer under mitten-

plattan i det långsammare försök 8. Benägenhet att utveckla lokala brott i form av 

sprickor vid krönen är ungefär detsamma i Försök 8 som i försök 3 och 4. Däremot änd-

ras inte deformationsmönstret under plattan i försök 8 vid stora deformationer, dvs. det 

antyder inte stansbrott. 

Vid en jämförelse mellan modellförsök 8 (deformationsstyrd) och modellförsök 6 (last-

styrd), båda med långsam belastningshastighet och utan sidoplattor, uppvisas ungefär 

samma deformationsmönster i hela deformationsintervallet, jämför Figur 5-31 och Figur 

5-33 med Figur 5-41 och Figur 5-42. 

 

 

Figur 5-36 Försök 8 (utan sidoplattor), rörelser under konsolideringsfasen 0-20 kPa, baserat på 
PIV-analys. 
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Figur 5-37 Försök 8 (utan sidoplattor), rörelser under konsolideringsfasen + skjuvningsfasen, 0-28 
kPa, baserat på PIV-analys, här inlagt i fotografi. 

 

Figur 5-38 Försök 8 (utan sidoplattor), rörelser under konsolideringsfasen + skjuvningsfasen, 0-40 
kPa, baserat på PIV-analys. 
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Figur 5-39, Försök 8 (utan sidoplattor), rörelser under konsolideringsfasen + skjuvningsfasen, 0-37 
kPa, baserat på PIV-analys, här inlagt i fotografi.  

 

 

 

Figur 5-40 Försök 8 (utan sidoplattor), rörelser under skjuvningsfasen, 40-60 kPa, baserat på PIV-
analys. 
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Figur 5-41 Försök 8 (utan sidoplattor), rörelser under skjuvningsfasen, 60-90 kPa, baserat på PIV-
analys. 

 

 

Figur 5-42 Försök 8 (utan sidoplattor), rörelser under skjuvningsfasen, 0-60 kPa, baserat på PIV-
analys. 
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Figur 5-43 Försök 8 (utan sidoplattor), rörelser då en spricka vid respektive krön precis har öppnats, 
se inringade zoner. 

 

Figur 5-44 Försök 8 (utan sidoplattor), rörelser då en horisontell spricka har öppnats till vänster 
strax ovanför utanför plattans vänstra kant, se inringad zon. Notera de stora öppnade sprickorna vid 
krönen. 

 

Modellförsök 7 

Vid försök 7 följdes ett lastschema med enbart stegvis pålastning genom hela försöket (se 

Tabell 5-5) och försöket genomfördes med sidoplattor. Laststegen var 0-10-15-20-25-30-

35-40-45-50-55-60-65-70-75-80-85-90 och dessa genomfördes under totalt ca 4 dygn, 

dvs med tid för fullständig konsolidering för de tidsmässigt långa laststegen (20, 40, 60 
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och 90 kPa), precis som i modellförsök 6. I Figur 5-45 till Figur 5-48 presenteras resulta-

ten av analysen (PIV) av markörernas rörelser i försök 7. 

Vid en jämförelse mellan modellförsök 7 och modellförsök 2 (som också är försök med 

sidoplattor, fast med skillnaderna att snabb belastningshastighet och med deformations-

styrning i skjuvningsfasen i försök 2) kan följande noteras: 

0-20 kPa: Samma deformationsmönster, men större rörelser i försök 7 (som förväntat 

med längre tid för konsolidering). 

0-60 kPa: Principiellt liknande deformationsmönster, men större zon med stora vertikal-

rörelser i försök 7, dvs. även under sidoplattorna är det huvudsakligen vertikalrörelser i 

försök 7, medan rotationsrörelser är flyttade längre ut åt sidorna.  

0-90 kPa: Ej lika distinkta riktningsförändringar hos markörer vid eventuellt lokalt brott. 

Zonen flyttad en bit ut åt sidan utanför mittenplattan där riktningsförändringar sker, och 

dessa verkar också inkludera en bredare zon av torvprovet än i modellförsök 2. 

 

 

 

Figur 5-45 Modellförsök 7 (med sidoplattor), rörelser under belastning 0-20 kPa, baserat på PIV-
analys.  
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Figur 5-46 Modellförsök 7 (med sidoplattor), rörelser under belastning 0-40 kPa, baserat på PIV-
analys. 

 

Figur 5-47 Modellförsök 7 (med sidoplattor), rörelser under belastning 0-60 kPa, baserat på PIV-
analys. 
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Figur 5-48 Modellförsök 7 (med sidoplattor), rörelser under belastning 0-90 kPa, baserat på PIV-
analys. 

 

Modellförsök 5 

Modellförsök 5 genomfördes som en kombination av laststyrd och deformationsstyrd på-

lastning (deformationsstyrd mellan laststegen), med liknande pålastningsschema som för 

modellförsök 6 och 7, se Tabell 5-3. Modellförsök 5 utfördes utan sidoplattor och en piv-

analys av markörernas rörelser har inte utförts.  

En spricka snett nedåt till höger strax utanför och under mittenplattan uppstod efter last-

påläggning med 40 kPa, dvs. vid cirka 10 cm vertikalrörelse, se Figur 5-51. Liknande 

spricka uppstod också i modellförsök 6. Ungefär i samband med detta öppnas också en 

spricka på provets ovanyta på vardera krön. Dessa sprickor vid krönen fanns dock redan 

initierade vid slutet av 20 kPa belastning, se Figur 5-50, men ej i början, Figur 5-49.  

Under tredje dygnet blev det problem med lastcellen för mittenplattan och den började att 

oscillera ca plus/minus 20 kPa vid vertikaltrycksnivån ca 50 kPa, vilket påverkade de-

formationerna och provet gick till brott, Figur 5-52. 
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Figur 5-49 Försök 5, 4185 sekunder (drygt 1 timma), under 20 kPa laststeg. 
 

 

Figur 5-50 Försök 5, 27805 sekunder (nästan 8 h), under 20 kPa laststeg. 
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Figur 5-51 Försök 5, strax före oscilleringen, precis lastat upp till 50 kPa. 
 

 

Figur 5-52 Försök 5, efter oscilleringen. 

5.4.2 Laströrelser 

Resultaten av modellförsök 5-8 presenteras i detta avsnitt i ordningen modellförsök 6-7-

8-5. 

Modellförsök 6 

Vid försök 6 följdes ett lastschema med enbart stegvis pålastning genom hela försöket (se 

Tabell 5-4) och försöket genomfördes utan sidoplattor. Laststegen var 0-10-15-20-25-30-

35-40-45-50-55-60-65-70-75-80-85-90 och dessa genomfördes under totalt ca 4 dygn. 



SGI Publikation 49 

 

 

 
95 

 

Laststegen 20, 40, 60 och 90 kPa fick ligga på extra länge (över natten) medan övriga 

laststeg varade 25 minuter (förutom de två första laststegen 10 och 15 kPa som fick ligga 

på 15 minuter). Vid försöket användes en 3 cm lång nål för portrycksmätning som var in-

tryckt i torven mitt under mittenplattan. Resultaten av laststegen presenteras i form av 

vertikaltryck, vertikalrörelse och portryck som funktion av tid i Figur 5-53 till Figur 5-56 

och vertikalrörelse som funktion av vertikaltryck i Figur 5-57.  

I vertikaltryck-tid-diagrammen framgår hur den stegvisa lastpåläggningen utfördes, dvs. 

hur försöket styrdes, figur a i figurerna, med sista laststeget varje dag under extra lång tid. 

I figur b i figurerna kan studeras hur vertikalrörelsen ökar under varje laststeg. 

Som förväntat är det under sista och tidsmässiga långa laststeget varje dag som vertikal-

rörelse-tid-kurvan (nästan) planar ut och på slutet av laststeget visar små kvarstående rö-

relser (liten rörelsehastighet). Vertikalrörelsen i slutet av de tidsmässigt långa laststegen 

framgår i Figur 5-53 till Figur 5-56, vilket också kan ses i Figur 5-57 där samtliga laststeg 

presenteras. 

Portrycket ökar i princip momentant vid varje lastpåläggning och avtar med tiden mellan 

varje lastpåläggning. Vid ökningen av vertikaltrycket med 5 kPa ökar portrycket med ca 3 

kPa för samtliga laststeg i intervallet 15-90 kPa, dvs. portrycksökningen är oberoende av 

trycknivå. Portrycksavklingningens storlek mellan de tidsmässigt korta laststegen mins-

kar för varje dag, och är ca 2 kPa dag 1 (avklingning laststeg 10, 15 kPa), 1,5-2 kPa dag 2 

(25, 30, 35 kPa), 1,2-1,3 kPa dag 3 (45, 50, 55 kPa) och 0,8-1,0 kPa dag 4 (65, 70, 75, 80, 

85 kPa). För de tidsmässigt långa laststegen (20, 40, 60 kPa) hinner portrycket utjämnas 

helt och återgå till ungefär noll porvattenövertryck, medan för laststeget 90 kPa utjämnas 

det också men lägger sig på ca 6 kPa porövertrycksnivå.  

 

 

 

c) 
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b) 

 

 

a) 

Figur 5-53 Försök 6, laststeg 0-20 kPa, a) Vertikaltryck – tid, b) Vertikalrörelse – tid, c) Portryck – 

tid. 
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c) 

 

b) 
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a) 

Figur 5-54 Försök 6, laststeg 20-40 kPa, a) Vertikaltryck – tid, b) Vertikalrörelse – tid, c) Portryck – 

tid. 

 

 

c) 
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b) 

 

a) 

Figur 5-55 Försök 6, laststeg 40-60 kPa, a) Vertikaltryck – tid, b) Vertikalrörelse – tid, c) Portryck – 

tid. 



SGI Publikation 49 

 

 

 
100 

 

 

c) 

 

b) 
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a) 

Figur 5-56 Försök 6, laststeg 60-90 kPa, a) Vertikaltryck – tid, b) Vertikalrörelse – tid, c) Portryck – 

tid. 

 

 

Figur 5-57 Försök 6, alla laststeg, vertikalrörelse – vertikaltryck. 

 

I Figur 5-57 visas vertikalrörelse som funktion av vertikaltryck för alla laststeg i Försök 6. 

I figuren har linjer (heldragna) dragits som representerar lutningen av kurvan för de tids-

mässigt korta laststegen i olika intervall, dag 1 till dag 4, samt en gemensam linje 
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(streckad) för de tre första tidsmässigt långa laststegen. Lutningen på kurvan represente-

rar styvheten (tangentmodulen) hos torvprovet och om dessa räknas ut (100 mm rörelse 

motsvarar 0,20 vertikaltöjning) fås resultaten i Tabell 5-8. Styvheten är runt 200 kPa i in-

tervallet med vertikaltryck 25-55 kPa, och nästan det dubbla för låga vertikaltryck (10, 15 

kPa) och ungefär 300 kPa vid större vertikaltryck 65-85 kPa). Styvheten utvärderad base-

rad på de tre första tidsmässigt långa laststegen (20, 40, 60 kPa) ligger runt 150 kPa. 

 

Tabell 5-8 Styvhetsmoduler (tangentmoduler) för olika intervall av laststeg, se dragna linjer i Figur 

5-57, Försök 6. 

 Styvhetsmodul (kPa) 

Dag 1, kort tid, last-

steg 10, 15 kPa 

373 

Dag 2, kort tid, last-

steg 25, 30, 35 kPa 

209 

Dag 3, kort tid, last-

steg 45, 50, 55 kPa 

211 

Dag 4, kort tid, last-

steg 65, 70, 75, 80, 85 

kPa 

303 

Långa laststeg, 20, 40, 

60 kPa 

161 

 

 

Modellförsök 7 

Vid försök 7 följdes ett lastschema med enbart stegvis pålastning genom hela försöket (se 

Tabell 5-5) och försöket genomfördes med sidoplattor. Laststegen var 0-10-15-20-25-30-

35-40-45-50-55-60-65-70-75-80-85-90 och dessa genomfördes under totalt ca 4 dygn. 

Laststegen 20, 40, 60 och 90 kPa fick ligga på extra länge (över natten) medan övriga 

laststeg varade 25 minuter. Vid försöket användes en 3 cm lång nål för portrycksmätning 

som var intryckt i torven mitt under mittenplattan. Resultaten av laststegen presenteras i 

form av vertikaltryck, vertikalrörelse och portryck som funktion av tid i Figur 5-58 till Fi-

gur 5-61 och vertikalrörelse som funktion av vertikaltryck i Figur 5-62. 

Som förväntat är det under sista och tidsmässiga långa laststeget varje dag som vertikal-

rörelse-tid-kurvan (nästan) planar ut och på slutet av laststeget visar små kvarstående rö-

relser (liten rörelsehastighet). Vertikalrörelsen i slutet av de tidsmässigt långa laststegen 
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framgår i Figur 5-58 till Figur 5-61, vilket också kan ses i Figur 5-62 där samtliga laststeg 

presenteras. 

Portrycket ökar i princip momentant vid varje lastpåläggning och avtar med tiden mellan 

varje lastpåläggning. Vid ökningen av vertikaltrycket med 5 kPa ökar portrycket med ca 

2-3 kPa för samtliga laststeg i intervallet 20-90 kPa, dvs. portrycksökningen är oberoende 

av trycknivå. Portrycksavklingningens storlek mellan de tidsmässigt korta laststegen 

minskar för varje dag, och är ca 3 kPa dag 1 (avklingning laststeg 10, 15 kPa), ca 1 kPa 

dag 2 (25, 30, 35 kPa), ca 0,5 kPa dag 3 (45, 50, 55 kPa) och ca 0,2-0,5 kPa dag 4 (65, 70, 

75, 80, 85 kPa). För de tidsmässigt långa laststegen (20, 40, 60, 90 kPa) hinner portrycket 

utjämnas helt och det kvarstående porvattenövertryck ökar med spänningsnivån, från 2 

kPa vid 20 kPa till 7 kPa vid 90 kPa. 

 

 

c) 
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b) 

 

 

a) 

Figur 5-58 Försök 7, laststeg 0-20 kPa, a) Vertikaltryck – tid, b) Vertikalrörelse – tid, c) Portryck – 

tid. 
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c) 

 

b) 
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a) 

Figur 5-59 Försök 7, laststeg 20-40 kPa, a) Vertikaltryck – tid, b) Vertikalrörelse – tid, c) Portryck – 

tid. 

 

c) 
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b) 

 

a) 

Figur 5-60 Försök 7, laststeg 40-60 kPa, a) Vertikaltryck – tid, b) Vertikalrörelse – tid, c) Portryck – 

tid. 



SGI Publikation 49 

 

 

 
108 

 

 

c) 

 

b) 
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a) 

Figur 5-61 Försök 7, laststeg 60-90 kPa, a) Vertikaltryck – tid, b) Vertikalrörelse – tid, c) Portryck – 

tid. 

 

I Figur 5-62 visas vertikalrörelse som funktion av vertikaltryck för alla laststeg i modell-

försök 7. I figuren har linjer (heldragna) dragits som representerar lutningen av kurvan för 

de tidsmässigt korta laststegen i olika intervall, dag 1 till dag 4, samt en gemensam linje 

(streckad) för de tre första tidsmässigt långa laststegen. Lutningen på kurvan represente-

rar styvheten (tangentmodulen) hos torvprovet och om dessa räknas ut (100 mm rörelse 

motsvarar 0,20 vertikaltöjning) fås resultaten i Tabell 5-9. Styvheten ökar med ökande 

spänningar och är runt 130 kPa i intervallet med vertikaltryck 10-15 kPa, och ungefär det 

dubbla för vertikaltryck 25-35 kPa och ungefär 400 kPa vid större vertikaltryck (65-85 

kPa). Styvheten utvärderad baserad på de tre första tidsmässigt långa laststegen (20, 40, 

60 kPa) ligger runt 150 kPa. 
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Tabell 5-9 Styvhetsmoduler (tangentmodul) för olika intervall av laststeg, se dragna linjer i Figur 

5-62, Försök 7. 

 Styvhetsmodul (kPa) 

Dag 1, kort tid, last-

steg 10, 15 kPa 

128 

Dag 2, kort tid, last-

steg 25, 30, 35 kPa 

258 

Dag 3, kort tid, last-

steg 45, 50, 55 kPa 

334 

Dag 4, kort tid, last-

steg 65, 70, 75, 80, 85 

kPa 

406 

Långa laststeg, 20, 40, 

60 kPa 

160 

 

 

 

Figur 5-62 Försök 7, alla laststeg, vertikalrörelse – vertikaltryck. 
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Modellförsök 8 

I modellförsök 8 genomfördes först en konsolideringsfas upp 20 kPa följt av en skjuv-

ningsfas med konstant och långsam rörelsehastighet hos mittenplattan (sidoplattor använ-

des inte i Försök 8, se förutsättningar för försöken i avsnitt 5.2). Vid försöket användes en 

3 cm lång nål för portrycksmätning som var intryckt i torven mitt under mittenplattan. 

I Figur 5-63 till Figur 5-65 presenteras resultat från modellförsök 8. Under konsolide-

ringsfasen och dess laststeg är portrycksutvecklingen och vertikalrörelsen liknande den i 

modellförsök 6 (samma utförande i båda försöken under konsolideringsfasen), med skill-

naden att större vertikalrörelser utvecklas i modellförsök 8. 

Från skjuvningsfasen kan ses att vertikaltrycket ökar under hela försöket, dvs. utan att 

uppnå ett toppvärde (peak-värde). Initialt för en ytterst liten rörelse visar vertikaltryck-

vertikalrörelse-resultaten en styv respons, varefter styvheten minskar markant. Därefter är 

styvheten relativt konstant (ökar dock successivt men sakta med ökande rörelser). Port-

rycket är i stort sett oförändrat fram till större deformationer, dvs. dränerade förhållanden 

råder med den valda långsamma deformationshastigheten. Vid större rörelser, strax efter 

200 mm vertikalrörelser, ändras vertikaltrycket och inte minst portrycket. Detta är möjli-

gen kopplat till att en spricka uppstår till vänster strax ovan och utanför mittenplattan, vil-

ket innebär att styvheten minskar tillfälligt för att lite senare återgå till den styvhet som 

rådde strax innan sprickan utvecklades. 

 

c) 
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b) 

 

a) 

Figur 5-63 Försök 8, konsolideringsfasen, laststeg 0-20 kPa, a) Vertikaltryck – tid, b) Vertikalrörelse 
– tid, c) Portryck – tid. 
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c)
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b)

 

a) 

Figur 5-64 Försök 8, Skjuvningsfasen a) Vertikaltryck – tid, b) Vertikalrörelse – tid, c) Portryck – tid. 

 

 

Figur 5-65 Försök 8, konsolideringsfasen (blå linje) följt av skjuvningsfasen (grön linje), vertikalrö-
relse – vertikaltryck. 
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Modellförsök 5 

Modellförsök 5 genomfördes som en kombination av laststyrd och deformationsstyrd på-

lastning (deformationsstyrd mellan laststegen), med liknande pålastningsschema som för 

modellförsök 6 och 7, se Tabell 5-3. Försök 5 utfördes utan sidoplattor.  

Resultat av försöket visas i Figur 5-66 och Figur 5-67. Portrycksutveckling och vertikalt-

ryck som funktion av tid, för pålastning upp till 20 kPa, är liknande de i modellförsök 6, 7 

och 8, dock med en något mindre maximal portrycksökning. Under tredje dygnet blev det 

problem med lastcellen för mittenplattan och den började att oscillera ca plus/minus 20 

kPa vilket syns i Figur 5-67. Spikarna i portryck vid fyra tillfällen i responsen kan bero på 

att torven ”släpper” lite, dvs. det blir lokalt brott i fibrerna utanför och strax ovanför mit-

tenplattan, vilket leder till en liten portrycksökning när belastningen för en kort stund 

ökar något (kopplat till styrsystemet). Detta kan ses även i diagrammen med resultat för 

modellförsök 6, 7 och 8. 

 

c) 



SGI Publikation 49 

 

 

 
116 

 

 

b) 

 

a) 

Figur 5-66 Försök 5, Laststeg 0-20 kPa, a) Vertikaltryck – tid, b) Vertikalrörelse – tid, c) Portryck – 
tid. 
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Figur 5-67 Försök 5, alla laststeg, vertikalrörelse – vertikaltryck (den gråa zonen är resultatet av 
oscillerande last). 

 

 

Jämförelse modellförsök 6 (utan sidoplattor) med modellförsök 7 (med sidoplattor) 

Modellförsök 6 (utan sidoplattor) och modellförsök 7 (med sidoplattor), i övrigt samma 

försöksförutsättningar, visar liknande trend vad avser utveckling av portryck vid pålast-

ning och efterföljande konsolidering som funktion av spänningsnivån. Portrycket ökar i 

princip momentant vid varje lastpåläggning och avtar med tiden mellan varje lastpålägg-

ning. För de tidsmässigt långa laststegen (20, 40, 60 kPa) hinner i princip portrycket ut-

jämnas helt och återgå till ungefär noll porvattenövertryck, medan för de mellanliggande 

tidsmässigt korta laststegen hinner inte portrycket utjämnas. 

Styvheten är relativt lika för spänningar över 20 kPa vid stegvis pålastning för fallen med 

sidoplattor (försök 7) respektive utan sidoplattor (försök 6), se de två röda streckade lin-

jerna (tangentmodul) i Figur 5-68. Detta är som förväntat eftersom sidoplattorna (försök 

7) belastades upp till 20 kPa varefter lasten för dessa hölls konstanta under resterande de-

len av försöket. Vid dragning av en rät linje (de ljusblå streckade, sekantmodul) från start-

tillståndet genom punkten som markerar slutrörelserna efter 40 kPa, är styvheten högre i 

försöket med sidoplattorna. Med ökande spänningar över 40 kPa minskar sekantmodulen 

något för försöket med sidoplattor och ökar sekantmodulen i försöket utan sidoplattor. I 

de inledande laststegen upp till 20 kPa är vertikalrörelserna (sättningen) som förväntat 

större med nyttjande av sidoplattor och därmed styvheten lägre i Försök 7 jämfört med 

Försök 6. Kompressionen vid 20 kPa är 6 % i modellförsök 6 och 17 % i modellförsök 7, 

dvs. en relativt stor skillnad. 
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Figur 5-68 Jämförelse modellförsök 6 (utan sidoplattor; mörkblå kurva) med modellförsök 7 (med 
sidoplattor; grön kurva), vertikalrörelse – vertikaltryck. 

 

Jämförelse modellförsök 6 och 7 (stegvisa pålastning, utan respektive med sidoplat-

tor) med modellförsök 8 (deformationsstyrd, utan sidoplattor) 

I Figur 5-69 har de två försöken med stegvis pålastning, modellförsök 6 och 7, presente-

rats tillsammans med försöket med deformationsstyrd pålastning (från 20 kPa, efter inle-

dande stegvis pålastning upp till 20 kPa), modellförsök 8. För fallet utan sidoplattor visar-

det deformationsstyrda försöket (8) betydligt större deformationer än det laststyrda (6). 
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Figur 5-69 Jämförelse modellförsök 6 och 7 (mörkblå respektive grön kurva, stegvisa pålastning, 
utan respektive med sidoplattor) med modellförsök 8 (deformationsstyrd, utan sidoplattor), vertikal-
rörelse – vertikaltryck. 

 

5.4.3 Last-rörelser – Försök 2-8 

 

Jämförelse Försök 2-8 pålastning 0-20 (40) kPa 

I Figur 5-70 till Figur 5-73 presenteras last-deformationsresultat för modellförsök 2-8 på 

Mullsjötorv för lägre vertikaltryck, dvs. upp till 20 kPa och för vissa modellförsök upp till 

40 kPa. Modellförsök 2 och 7 (och försök 1 som inte presenteras här, se avsnitt 5.3.2) ge-

nomfördes med sidoplattor och övriga utan sidoplattor. I modellförsök 2-4 var laststegen 

upp till 20 kPa tidsmässigt kortare än för modellförsök 5-8, se avsnitt 5.2. 

Försöken med sidoplattor resulterar i större vertikalrörelser upp till 20 kPa än försök utan 

sidoplattor, dvs. större i försök 2 än i försök 3 och 4, och större i försök 7 (även upp till 

40 kPa) än i försök 5, 6 och 8. Vid jämförelse av vertikalrörelser för 20 kPa belastning för 

försöken utan sidoplattor är det förväntade resultatet att rörelserna ska vara större där last-

stegen fått verka under längre tid, dvs. i försök 5, 6 och 8, men här sprider resultaten. 

Detta kan bero på skillnader i egenskaper (exempelvis vattenkvot) mellan de enskilda 

proven i modellförsöken, vilket förväntas ge större skillnader vid små vertikaltryck. Se 

vidare diskussion i avsnitt 6.5. 
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Figur 5-70 Modellförsök 2 till 8 på Mullsjötorv, pålastning upp till 20 kPa, försök 2 och 7 med sido-
plattor övriga utan sidoplattor. 

 

 

 

Figur 5-71 Modellförsök utan sidoplattor på Mullsjötorv, pålastning upp till 20 kPa. 
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Figur 5-72 Modellförsök 2 till 4 på Mullsjötorv, med kortare tid för konsolidering, pålastning upp till 
20 kPa. 

 

 

Figur 5-73 Modellförsök 5 till 8 på Mullsjötorv, med längre tid för konsolidering, pålastning upp till 40 
kPa. 
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5.5 Resultat och analys – Försök 9-10 

5.5.1 Bildbehandling – rörelser 

För modellförsök 9 och 10, torvprover från lokal Sävsjö, studerades torvens rörelsemöns-

ter okulärt via fotografier och filmer med markörernas rörelser samt genom PIV-analyser. 

I försök 9 och 10 genomfördes först en konsolideringsfas upp 20 kPa följt av en skjuv-

ningsfas med konstant och snabb (försök 9) och långsam (försök 10) rörelsehastighet hos 

mittenplattan (sidoplattor användes inte i Försök 9 och 10, se förutsättningar för försöken 

i avsnitt 5.2). 

I avsnitt 5.3.1 har rörelser baserade på markörers rörelser beskrivits i detalj för Försök 4 

(försök utan sidoplattor). Därför är beskrivningen nedan fokuserad på att lyfta fram hu-

vudsakliga beteenden och huvudsakliga skillnader i beteenden i respektive modellförsök 

9 och modellförsök 10 på prov från lokal Sävsjö i jämförelse med motsvarande modell-

försök 3 och 4 (snabb belastning) respektive modellförsök 8 (långsam belastning) på prov 

från lokal Mullsjö. 

 

Modellförsök 9 och 10 

Vid studie av markörernas rörelser i modellförsök 9, exempel i Figur 5-74 till Figur 5-79, 

kan följande noteras: 

• Det är stora och tydliga rotationsrörelser på båda sidor om mittenplattan och hela 

övre delen av provet är involverat. 

• Det blir stora hävningar uppe vid hörnen. 

• Det uppstår inga uppenbara synliga sprickor uppe vid krönen. Men vid stora ver-

tikalrörelser, ungefär vid 22 cm total vertikalrörelse (ca 1592 sekunder) uppstår 

en tydlig skillnad i rörelsehastighet mellan två intilliggande markörer vid krönet 

både till vänster och till höger. 

• Vid stora vertikalrörelser, ungefär vid 23 cm, uppstår en spricka ungefär i hori-

sontalriktningen både till vänster och höger strax ovanför mittenplattan. 

Hela torvprovet och dess fibrer håller ihop ännu tydligare vid belastning av Säv-

sjötorv (modellförsök 9) jämfört med Mullsjötorv (modellförsök 3 och 4). Detta 

framgår av större rotationer och större dragrörelser på sidan ovanför mittenplattan för 

Sävsjötorv. Vid krönet kan torven ta större rörelser innan det går till lokalt brott 

(sprickor) för Sävsjötorv. 

Även vid långsam belastningshastighet, modellförsök 10, Figur 5-81 till Figur 5-84, är 

beteendet på liknande sätt som i försök 9, dvs. provet håller ihop och hela torvvoly-

men på sidorna om mittenplattan roterar med. Även hävning sker på ovanytan vid 

kanterna, dock mindre än i försök 9. 

I modellförsök 10 uppstår en ytligare spricka vid högra krönet vid ca 18 cm total ver-

tikalrörelse och möjligen en spricka till vänster vid ungefär samma deformation, men 
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de tycks inte direkt påverka torvprovets deformationsförlopp. Sprickorna kan inte 

heller ses påverka översta radens markörers rörelser. 

Proven från Sävsjö beter sig i princip som när man trycker på en ”tvättsvamp” (se Fi-

gur 5-27) under hela deformationsintervallet. Beteendet vid pålastning förefaller hu-

vudsakligen vara elastiskt. För både det snabbt (försök 9) och det långsamt (försök 

10) belastade provet från Sävsjö är det inte något tydligt stansbrott som uppstår i det 

studerade deformationsintervallet (stopp vid 29 cm vertikalrörelse i försök 9, och vid 

25 cm i försök 10). Vid större deformationer under mittenplattan fortgår tydliga 

skjuvdeformationer i det snabbt belastade försöket (9), Figur 5-78, medan det är domi-

nerande vertikalrörelser i det långsamt belastade provet (10), Figur 5-84.  

 

 

Figur 5-74 Modellförsök 9, Sävsjötorv, efter 14 cm vertikalrörelser. 
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Figur 5-75 Modellförsök 9, Sävsjötorv, vid stora deformationer, 28 cm vertikalrörelser. 

 

Figur 5-76 Försök 9 (utan sidoplattor), Sävsjötorv, rörelser under belastning 0-20 kPa, baserat på 

PIV-analys. 

 



SGI Publikation 49 

 

 

 
125 

 

 

Figur 5-77 Försök 9 (utan sidoplattor), Sävsjötorv, rörelser under belastning 0-60 kPa, baserat på 

PIV-analys. 

 

 

Figur 5-78 Försök 9 (utan sidoplattor), Sävsjötorv, rörelser under belastning 0-90 kPa, baserat på 

PIV-analys. 
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Figur 5-79 Försök 9 (utan sidoplattor), Sävsjötorv, rörelser under belastning 0-106 kPa, baserat på 

PIV-analys. 

 

 

Figur 5-80 Försök 9 (utan sidoplattor), Sävsjötorv, rörelser under belastning 40-60 kPa, baserat på 

PIV-analys. 
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Figur 5-81 Modellförsök 10 efter stora deformationer. 

 

Figur 5-82 Försök 10 (utan sidoplattor), Sävsjötorv, rörelser under belastning 0-20 kPa, baserat på 

PIV-analys. 
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Figur 5-83 Försök 10 (utan sidoplattor), Sävsjötorv, rörelser under belastning 0-60 kPa, baserat på 

PIV-analys. 

 

 

Figur 5-84 Försök 10 (utan sidoplattor), Sävsjötorv, rörelser under belastning 0-95 kPa, baserat på 

PIV-analys. 
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5.5.2 Last-rörelser 

Modellförsök 9 

I modellförsök 9 genomfördes först en konsolideringsfas upp 20 kPa följt av en skjuv-

ningsfas med konstant och snabb rörelsehastighet hos mittenplattan (sidoplattor användes 

inte i försök 9, se förutsättningar för försöken i avsnitt 5.2). För att mäta portryck använ-

des vid försöket en 3 cm lång nål som var intryckt i torven mitt under mittenplattan. 

I Figur 5-85 och Figur 5-86 presenteras resultat från försök 9. Under konsolideringsfasen 

och dess laststeg är portrycksutvecklingen och vertikalrörelsen liknande den i försöken på 

torv från Mullsjö (jämför med modellförsök 6 och 8). Porövertrycket hinner i princip 

klinga av även för de tidsmässigt korta laststegen 10 och 15 kPa. Vertikalrörelsen efter 2 

timmar är runt 30 mm vid konsolidering upp till 20 kPa, vilket är något mindre än verti-

kalrörelserna för prov från Mullsjö (modellförsök 3 och 4). 

Från skjuvningsfasen kan ses att vertikaltrycket ökar under hela försöket, dvs. utan att 

uppnå ett toppvärde (peak-värde). Initialt visar vertikaltryck-vertikalrörelse-resultaten en 

styv respons, varefter styvheten minskar. Därefter är styvheten konstant mellan 45-75 kPa 

vertikaltryck (se dragen rät linje i Figur 5-86 a) för att avta därefter. 

Portrycket ökar fram till relativt stora deformationer, ca 100 mm vertikalrörelser, varefter 

det minskar något under fortsatta deformationer. 

Runt 1650 sekunder i skjuvningsfasen i modellförsök 9 minskar plötsligt vertikaltrycket 

och portrycket. Detta är sannolikt kopplat till de horisontella sprickor som uppstår strax 

ovanför mittenplattan vilket resulterar i en avlastning på plattan. 

 

 

c) 
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b) 

 

a) 

Figur 5-85 Försök 9, konsolideringsfasen, laststeg 0-20 kPa, a) Vertikaltryck – tid, b) Vertikalrörelse 
– tid, c) Portryck – tid. 

 



SGI Publikation 49 

 

 

 
131 

 

 

c) 

 

b) 
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a) 

Figur 5-86 Modellförsök 9, Skjuvningsfasen a) Vertikaltryck – tid, b) Vertikalrörelse – tid, c) Portryck 
– tid. 

 

Modellförsök 10 

I modellförsök 10 genomfördes först en konsolideringsfas upp 20 kPa följt av en skjuv-

ningsfas med konstant och långsam rörelsehastighet hos mittenplattan (sidoplattor använ-

des inte i försök 10, se förutsättningar för försöken i avsnitt 5.2). För att mäta portryck 

användes vid försöket en 3 cm lång nål som var intryckt i torven mitt under mittenplattan. 

I Figur 5-87 och Figur 5-88 presenteras resultat från modellförsök 10. Under konsolide-

ringsfasen och dess laststeg är portrycksutvecklingen och vertikalrörelsen liknande den i 

försök 9, jämför med Figur 5-85. Porövertrycket hinner i princip klinga av även för de 

tidsmässigt korta laststegen och vertikalrörelsen efter 2 timmar är något större i försök 10 

än försök 9. 

Från skjuvningsfasen kan ses att vertikaltrycket ökar under hela försöket, dvs. utan att 

uppnå ett toppvärde (peak-värde). Initialt visar vertikaltryck-vertikalrörelse-resultaten en 

styv respons, varefter styvheten minskar. Därefter är styvheten konstant mellan 25-50 kPa 

vertikaltryck (se dragen rät linje i Figur 5-88 a) för att öka därefter.  

Portrycket i detta försök med långsam belastning är lågt, ca 1 kPa, fram till ca 30 timmars 

belastning (80 mm vertikalrörelser), varefter det ökar raskt upp till ca 4 kPa för att däref-

ter öka några kPa under resterande belastning (anledningen till plötsliga ökningen är 

oklar). 
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c) 

 

 

b) 
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a) 

Figur 5-87 Försök 10, konsolideringsfasen, laststeg 0-20 kPa, a) Vertikaltryck – tid, b) Vertikalrö-
relse – tid, c) Portryck – tid. 

 

 

c) 
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b) 

 

 

a) 

Figur 5-88 Försök 10, Skjuvningsfasen a) Vertikaltryck – tid, b) Vertikalrörelse – tid, c) Portryck – 
tid. 
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6. Sammanfattande analys och 
diskussion - modellförsök 

6.1 Last-deformationssamband 

Jämförelser mellan deformationsstyrda försök med snabb deformationshastighet 

(modellförsök 3 och 4) respektive långsam deformationshastighet (modellförsök 8) 

I Figur 6-1 (konsolideringsfas och skjuvningsfas) och Figur 6-2 (endast skjuvningsfas) 

presenteras tre modellförsök (försök 3, 4 och 8) på Mullsjötorv utförda utan sidoplattor. 

Försöken har genomförts på liknande sätt, med stegvis konsolidering upp till 20 kPa följt 

av en skjuvningsfas med konstant deformationshastighet på mittenplattan, men med skill-

naderna att i modellförsök 8 utfördes sista konsolideringssteget till 20 kPa under längre 

tid samt att en långsam deformationshastighet användes (se avsnitt 5.2). Skjuvningsfasen 

i försök 8 kan betraktas som dränerad, eftersom portrycket inte ändras (se avsnitt 5.4.2). 

Skjuvningsfasen i försök 3 och 4 kan betraktas som odränerad eller delvis dränerad situat-

ion (se avsnitten 5.3.2 och 5.3.3). 

I Figur 6-2 kan ses att det utvecklas större vertikaltryck på mittenplattan vid snabb belast-

ning under skjuvningsfasen (försök 3 och 4) i jämförelse med långsam belastning (försök 

8). Alternativt kan detta uttryckas att för ett givet vertikaltryck utvecklas, som väntat, 

större vertikalrörelser vid långsam belastning då dränering och konsolidering sker. Detta 

illustrerar skillnad i respons mellan dränerat (försök 8) och ”odränerat” modellförsök 

(försök 3 och 4). Liknande resultat fås vid dränerade och odränerade triaxialförsök på 

fibrig torv (se exempelvis O´Kelly, 2017). 

Totala vertikalrörelser mellan ca 150 och 200 mm (exempelvis i modellförsök 3 och 4 

motsvarande cirka 65 kPa vertikaltryck) förefaller (enligt piv-analyserna) utgöra gränsen 

då provets begränsningsytor, dvs. lådans väggar, börjar påverka responsen och därefter 

med ökande vertikalrörelser påverkar randeffekterna alltmer responsen. Därför är det ett 

”torv-låda beteende” som erhålls vid större deformationer och dessförinnan ett torv-bete-

ende. 

Den initiala högre styvheten vid försöken med snabb belastning kan sannolikt förklaras 

av de nära odränerade förhållanden som råder initialt av skjuvningsfasen, och där port-

rycket tar en stor del av lastökningen, se Figur 6-1 och Figur 6-3. Den begränsade initiala 

styvheten vid skjuvningsfasen som ses i försöket med långsam hastighet, Figur 6-1, kan 

bero på att vid övergång från laststyrning till deformationsstyrning av mittenplatta (efter 

20 kPa) uppstår tryck uppåt mot mittenplattans underkant på grund av att provet visar 

elasticitet och vill svälla. Då skjuvningsfasen påbörjas påverkas initialt vertikaltrycket av 

detta svälltryck. 
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Figur 6-1 Vertikaltryck hos mittenplattan (”bank”) under konsolideringsfasen + skjuvningsfasen som 
funktion av vertikalrörelse hos mittenplattan, snabb belastningshastighet modellförsök 3, 4 och 
långsam belastningshastighet modellförsök 8, Mullsjötorv. 

 

 

 

Figur 6-2 Vertikaltryck hos mittenplattan (”bank”) under skjuvningsfasen som funktion av vertikalrö-
relse hos mittenplattan, snabb belastningshastighet modellförsök 3, 4 och långsam belastningshas-
tighet modellförsök 8, Mullsjötorv. 
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Jämförelser mellan prover från Mullsjö och Sävsjö 

Vid en jämförelse av de snabbt belastade försöken (utan sidoplattor) kan från skjuvnings-

fasen ses att vertikaltrycket är högre i modellförsök 9 (Sävsjötorv) än i modellförsök 3 

och 4 (Mullsjötorv) och att skillnaden i vertikaltryck mellan försöken ökar med ökande 

deformationer, Figur 6-3. Detta innebär att försök 9 uppvisar ett tydligt styvare beteende. 

Vid exempelvis 100 mm vertikalrörelser, dvs. strax innan stansbrott inträffar i försök 3 

och 4, är vertikaltrycket (bärförmågan) cirka 30 % högre vid provning av Sävsjötorv jäm-

fört med Mullsjötorv. Se vidare i avsnitt 6.2 där deformationsmönster och hållfast-

het/styvhet diskuteras och jämförs mellan torvprover från Mullsjö och Sävsjö. 

Portrycket är något högre i modellförsök 9 (Sävsjötorv) upp till ca 100 mm vertikalrörel-

ser jämfört med modellförsök 3 och 4 (Mullsjötorv). Möjligen kan skillnaden i portrycks-

utveckling delvis bero på att korta portrycksnålen (3 cm) användes i försök 9 och långa 

nålen (10 cm) i försök 3 och 4. 

 

 

Figur 6-3 Vertikaltryck hos mittenplatta (”bank”) och portryck under skjuvningsfasen som funktion av 
vertikalrörelse hos mittenplatta, snabb belastning modellförsök 3 och 4 från Mullsjö och 9 från Säv-
sjö. 
 

I Figur 6-4 har lagts till de två deformationsstyrda långsamt belastade modellförsöken 

(försök 8 Mullsjö, försök 10 Sävsjö) till de i Figur 6-3 redovisade deformationsstyrda 

snabbt belastade modellförsöken. Resultaten visar att under långsam belastningshastighet 

(dränerade förhållanden) visar Sävsjötorven högre vertikaltryck (bärförmåga) och högre 

styvhet än Mullsjötorven, precis som förhållandet mellan torvproven är vid snabb belast-

ningshastighet (se vidare diskussion i avsnitt 6.2).  Bärförmågan (vertikaltrycket på mit-

tenplattan) är lägre i dränerade modellförsök på Sävsjötorv än i ”odränerade” på Mull-

sjötorv. 

vertikaltryck 

portryck 
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Vidare kan konstateras att vertikaltryck-vertikalrörelse-sambandet visar en konvex form 

(minskande styvhet med ökande spänning) för de ”odränerade” modellförsöken och en 

konkav form (ökande styvhet med ökande spänning) för de dränerade modellförsöken för 

både Sävsjö- och Mullsjöprover, Figur 6-4. Vid exempelvis 100 mm vertikalrörelser un-

der skjuvningsfasen är vertikaltrycket cirka 30 % högre vid ”odränerad” belastning än vid 

dränerad belastning för Mullsjötorv och motsvarande siffra cirka 50 % för Sävsjötorv. 

Detta innebär att den starkare fiberverkan hos Sävsjötorv än hos Mullsjötorv (se avsnitt 

6.2) påverkar mer den odränerade hållfastheten (bärförmågan) än den dränerade. 

 

 

Figur 6-4 Vertikaltryck hos mittenplatta (”bank”) under skjuvningsfasen som funktion av vertikalrö-
relse hos mittenplatta, snabb belastningshastighet modellförsök 3 och 4 (Mullsjö) och 9 (Sävsjö) 
samt långsam belastningshastighet modellförsök 8 (Mullsjö) och 10 (Sävsjö). 

6.2 Deformationsmönster 

 

Dränerade modellförsök - jämfört med ”odränerade” - Deformationsmönster 

Vid en jämförelse mellan dränerade (långsam belastningshastighet) och ”odränerade” 

(snabb belastningshastighet) modellförsök på torv från lokal Mullsjö har följande noterats 

för de dränerade, se Figur 6-5 (samma som Figur 5-32 respektive i Figur 5-10): 

• Det utvecklas större vertikaldeformationer, mindre horisontaldeformationer och 

mindre skjuvdeformationer, nedanför utanför plattan (zon B i Figur 6-5). 

”odränerade” 

dränerade 
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• Under plattan uppstår i princip bara vertikalrörelser (även längst ner) och även i 

zonen närmast utanför plattan (zon A). 

• Det är bredare zoner med stora dragrörelser, ovanför utanför plattan (zon C). 

• Det är tydliga dragrörelser (dragtöjningar) in mot plattan ovanför utanför plattan 

(zon C, precis som i ”odränerade” försök), men inga direkta kompressionstöj-

ningar nedanför utanför plattan (zon B). 

• Det är betydligt mindre tendenser till dragbrott (och därmed sprickbildning) vid 

större deformationer strax ovanför plattan. 

• Vid krönen uppstår dragsprickor (precis som i ”odränerade” modellförsök). 

• Finns rotationsmönster även i de dränerade modellförsöken, huvudsakligen ovan-

för utanför plattan (zon C). 

• Det är ingen eller mindre hävning på ovanytan av provet i jämförelse med de 

”odränerade” modellförsöken. 
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b) 

 

a) 

Figur 6-5 Rörelser: a) Modellförsök 4, ”odränerat”, under skjuvningsfasen, vid total vertikal rörelse 
20 cm hos mittenplattan och b) Modellförsök 6, dränerat, vid total vertikal rörelse 23 cm hos mitten-
plattan. 

 

Deformationsmönstret för de dränerade modellförsöken indikerar inte en utpräglad tunn 

zon med stora vertikalrörelser strax utanför mittenplattans kanter (som är fallet vid de 
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”odränerade” modellförsöken), istället är det relativt stora vertikalrörelser även i en bre-

dare zon utanför mittenplattan, se exempelvis Modellförsök 6 i Figur 6-5. Detta kan vara 

en förklaring till att sprickor inte lika ofta, som i snabbt belastade modellförsök, utveck-

lats utanför strax ovanför mittenplattan (se vidare diskussion i avsnitt 6.5). 

Notera att i dränerade triaxialförsök fås inga brottzoner eller brottplan för torv med fiber-

inverkan. Men i odränerade triaxialförsök kan brott fås i form av vertikalt brottplan till 

följd av horisontella dragspänningar (Zwanenburg & Van, 2015; O´Kelly, 2017). Beteen-

det i modellförsöken visar att brott (dragbrott) oftare uppstår i ”odränerade” försök. 

För ”odränerade” (snabb belastningshastighet) modellförsök är följande beteende typiskt 

för torv från lokal Mullsjö (se exempelvis modellförsök 4 i Figur 6-5): 

• På respektive sida utanför mittenplattan syns tydligt rotationsrörelser i torven, 

särskilt då sidoplattor inte används: kompressionsrörelser (i nedre delen av pro-

vet) och dragrörelser (i övre delen av provet) skapar dessa rotationsrörelser, se 

exempelvis Figur 6-5. Rotationerna ökar med ökande vertikalrörelser hos mitten-

plattan, fram till brott (stansbrott) sker under mittenplattan. Rotationsbeteendet på 

sidorna skapar stora rörelser i yttre delen av de roterande områdena. Rotationsrö-

relserna gör att ovanytan av torvprovet vid krönen dras nedåt (sättningar) och vid 

hörnen förskjuts uppåt (hävningar). 

• Dragbrott fås dels vid krönen (initialt lutande sprickor) och dels strax ovanför och 

utanför mittenplattans kant (horisontella sprickor) och sprickorna vid krönen upp-

står före sprickorna strax ovanför mittenplattan. 

 

Vad händer i torvprovet i modellförsöken vid dränerade respektive odränerade situ-

ationer?  

I zoner där dränering sker vid belastning (med mittenplattan) kommer porövertrycket att 

utjämnas och därmed effektivspänningar att öka. Med ökande effektivspänningar kommer 

hållfastheten, tryckhållfasthet i zoner med tryckspänningar och draghållfasthet i zoner 

med dragspänningar, att öka.  

I zoner där dränering inte sker, eller bara delvis sker, kommer ett porvattenövertryck att 

verka. Ökningen i totaltryck kontra ökningen i porvattentryck i olika punkter eller zoner i 

torvprovet, styr ändringen i effektivspänning och därmed aktuell hållfasthet i dessa punk-

ter och zoner. 

Den fibriga torven har en draghållfasthet även vid mycket låga effektivspänningar och 

den draghållfastheten ökar ju fler och ju mer fibrer som är tvinnade runt varandra 

(Landva, 1980, 2007). Jämför med hållfasthet för ett rep med få fibrer och liten tvinning 

och med ett annat rep med många fibrer med stor tvinning. Med ökande andel långa fibrer 

ökar fiberverkan och därmed dragmotståndet och draghållfastheten. 

Vid större rörelser då torvprovet i modellförsöken går till lokalt brott genom sprickbild-

ning, vid krönen och strax ovanför mittenplattan, har antingen fibrerna dragits isär eller 

den enskilda fibern dragits av eller en blandning av båda mekanismerna. 
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Vid dränerade och ”odränerade” modellförsök rör sig torvvolymen ovanför utanför plat-

tan som en sammanhållen del mot plattan. Fiberverkan och rådande effektivspänningar 

gör att provet håller ihop och kan ta de dragkrafter som uppstår i torven då mittenplattan 

rör sig nedåt. Men när dragspänningarna uppnår draghållfastheten i en zon öppnar sig en 

spricka på provets ovanyta, en spänningsavlastning sker bakom sprickan och dragrörelsen 

i torven bakom sprickan minskar eller upphör helt (se Figur 5-28). Detta kan ses exem-

pelvis på högra sidan av provet i modellförsök 6, Figur 6-5 b, där en tidigt utvecklad 

spricka begränsade rörelserna i zonen uppe till höger. På vänstra sidan däremot, uppstår 

ingen spricka på ovanytan och markörernas rörelser visar att hela torvvolymen rör sig mot 

mitten av provet. 

I torven ovanför utanför mittenplattan (zon C i Figur 6-5) ökar effektivspänningarna mer 

vid de dränerade modellförsöken än vid de ”odränerade”. Således förväntas draghållfast-

heten vara högre i denna zon vid de dränerade försöken.  

Vid ett fullständigt odränerat försök sker det under konstant volym (förutsatt vattenmät-

tade förhållanden). De ”odränerade” modellförsöken genomfördes under inverkan av att 

förhållandena är nära volymkonstans, vilket ger ett bidrag till den rotationsrörelse som 

sker. Rotationsrörelsen är tydligare i de ”odränerade” modellförsöken än de dränerade. 

Generellt uppvisar modellförsök 9 (snabb belastningshastighet) respektive modellförsök 

10 (långsam belastningshastighet) på Sävsjötorv samma deformationsmönster som mot-

svarande försök på Mullsjötorv. Hela torvprovet och dess fibrer håller ihop ännu tydligare 

vid snabb belastningshastighet av Sävsjötorv (modellförsök 9) jämfört med Mullsjötorv 

(modellförsök 3 och 4). Detta framgår av större rotationer och större dragrörelser ovanför 

på sidan om mittenplattan för Sävsjötorv, se Figur 5-75. Vid krönet kan Sävsjötorven ta 

större rörelser än Mullsjötorv innan det går till lokalt brott (sprickor) där. Vid långsam 

belastning är beteendet på liknande sätt som i försök på Mullsjötorv, men med tydligare 

tendenser att hålla ihop hela provet på sidorna och med något större rotations- och häv-

ningsbeteende. Sävsjötorven har betydligt större andel längre fibrer än Mullsjötorv, vilket 

sannolikt är förklaringen till den större effekten av fibrer på deformationsbeteendet. 

Proven från lokal Sävsjö beter sig i princip under hela deformationsintervallet som när 

man trycker på en ”tvättsvamp”, illustrerat i Figur 5-27. Beteendet vid pålastning förefal-

ler i det avseendet huvudsakligen vara elastiskt. För både det snabbt belastade (försök 9) 

och långsamt (försök 10) provet från Sävsjö är det inte något tydligt stansbrott som upp-

står under mittenplattan i det studerade deformationsintervallet, till skillnad från stans-

brott i de snabbt belastade proven på Mullsjötorv. Vid större deformationer under mitten-

plattan fortgår tydliga skjuvdeformationer i det snabbt belastade försöket (9) medan det är 

dominerande vertikalrörelser i det långsamt belastade provet (10), vilket är liknande bete-

ende som för Mullsjötorv. (Se vidare diskussion och jämförelser i avsnitt 6.5). 

  

Rörelser (kompression) i olika delar av provet 

I Figur 6-6, Figur 6-7 och Figur 6-8 presenteras markörernas rörelser sammanhängande 

(konturer) för varje ursprungligen horisontell rad med markörer, för modellförsök 4 
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(”odränerat”, Mullsjötorv), 9 (”odränerat”, Sävsjötorv) respektive 10 (dränerat, Säv-

sjötorv). I varje figur presenteras två deformationstillstånd, dels det vid 40 kPa (streckad 

linje) och dels det vid 60 kPa (heldraget). Mittenplattans position vid 0, 40 och 60 kPa 

anges i respektive figur. Notera att vid vertikaltrycket 60 kPa har inte stansbrott inträffat i 

försök 4 (och inte heller i de två andra försöken). 

Det tydliga ”hängmatte”-mönstret framgår i alla försök och på alla djup. Det framgår tyd-

ligt att vertikalrörelserna minskar med djupet. Mindre rörelser har utvecklats vid 60 kPa i 

”odränerade” försöket på Sävsjö jämfört med det från Mullsjö, beroende på att torven 

från Sävsjö uppvisar tydligare fiberverkan och styvare beteende (se avsnitt 6.1). Det kan 

noteras att rörelserna vid 60 kPa är ytterst små i nedersta raden med markörer, vilket vid 

det tillståndet tyder på försumbar inverkan av randeffekter i form av bottenplattan i prov-

cellen. I det dränerade försöket erhålls större rörelser vertikalt och större utbredning av 

vertikalrörelser i sidled jämfört med det ”odränerade”, jämför de båda försöken på Säv-

sjötorv. 

Avståndsminskning mellan två rader med markörer i en vertikal linje presenteras i Figur 

6-9 till Figur 6-12. Den vertikala kompressionen mellan två intilliggande markörer på 

varsin ursprunglig rad med markörer, presenteras som funktion av djupet och som funkt-

ion av lastintervallet (spänningsintervallet) dels under centrumlinjen på mittenplattan och 

dels under ena kanten på mittenplattan för modellförsök 4 (”odränerat”, Mullsjö) och mo-

dellförsök 10 (dränerat, Sävsjö). För det ”odränerade” modellförsöket framgår att kom-

pressionen under plattans mitt generellt minskar med djupet medan den är relativt lika 

med djupet i det dränerade försöket, och under plattans kant minskar kompressionen med 

djupet i både dränerade och ”odränerade” försöket. 

 

Figur 6-6 Rörelser under skjuvningsfasen, intervallet 40-60 kPa, av Försök 4 (”odränerat”, utan si-

doplattor), baserat på PIV-analys, Mullsjötorv. 
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Figur 6-7 Rörelser under skjuvningsfasen, intervallet 40-60 kPa, av Försök 9 (”odränerat”, utan si-

doplattor), baserat på PIV-analys, Sävsjötorv. 

 

Figur 6-8 Rörelser under skjuvningsfasen, intervallet 40-60 kPa, av Försök 10 (dränerat, utan sido-

plattor), baserat på PIV-analys, Sävsjötorv. 
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Figur 6-9 Vertikal kompression som funktion av djupet vid olika lastnivåer på mittenplattan, under 

centrumlinje mittenplattan, modellförsök 4 (”odränerat”). 
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Figur 6-10 Vertikal kompression som funktion av djupet vid olika lastnivåer på mittenplattan, under 

vänsterkant mittenplattan, modellförsök 4 (”odränerat”). 
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Figur 6-11 Vertikal kompression som funktion av djupet vid olika lastnivåer på mittenplattan, under 

centrumlinje mittenplattan, modellförsök 10 (dränerat). 
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Figur 6-12 Vertikal kompression som funktion av djupet vid olika lastnivåer på mittenplattan, under 

vänsterkant mittenplattan, modellförsök 10 (dränerat). 

 

Deformationsmönster och last-deformationssamband 

I avsnitt 5.3.3 beskrivs den koppling som finns vid ”odränerad” belastning mellan de upp-

trädande deformations- och brottmönster med typerna ”hängmatta”, lokalt brott (punkt), 

lokalt brott (zon) och stansbrott och de olika delarna i last-deformationssambandet. Mot-

svarande gäller vid dränerad belastning, där ”hängmatta” och lokala brott uppstår men 

inte stansbrott. I Figur 6-13 anges intervall (I och II) för de dränerade modellförsöken för 

de vertikaldeformationer då ”hängmatta” uppträder (I) och dragbrott och sprickor börja 

uppträda vid krönen i torven (II) samtidigt som ”hängmattan” fortsätter bli djupare. Grän-

serna går in i varandra och vidare varierar gränserna något mellan försöken.  
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Figur 6-13 Inlagda tolkade intervall för olika deformationsbeteenden (I: ”hängmatta”, II: lokala brott) 

för dränerade modellförsök (OBS: endast försök 8 och 10 i figuren är dränerade).  

 

Randeffekter 

Stora prover, 1x0,5x0,25 m3, har undersökts i modellförsöken i laboratoriet för att kunna 

studera effekten av fiberverkan hos torv (med fibrer upp till ca 5-10 cm långa). Detta för 

att i modellskala undersöka motsvarande belastningssituation i fält med fallet bank re-

spektive bank+tryckbankar (se exempelvis Figur 5-2 och Figur 5-12). Belastningsplattor-

nas storlek valdes att göras relativt stora i förhållande till största fiberstorlekarna men 

storleken baserades också på att försöka hitta ett optimum mellan att å ena sidan nyttja 

provets storlek så mycket som möjligt vid belastning och utvecklande av deformationer 

men också för att hålla randeffekter på en låg nivå. 

Baserat på tolkningen av resultaten i de olika modellförsöken kan antas att lådans storlek, 

dvs. begränsningsytorna bottenytan och sidoväggarna, har haft mindre eller försumbar in-

verkan på de deformationsmönster och brottmekanismer som gett upphov till lokala brott 

och slutligt stansbrott (i de fall det uppstått) för mittenplattan. 

Däremot påverkas som förväntat rörelserna i provets ytterområden av begränsningsy-

torna, inverkan är liten för små rörelser och ökar generellt med ökande deformationer. 

Vid försök med bara mittenplattan är inverkan i ytterområden mindre och med försök 

med sidoplattor ökar inverkan. Detta kan ses i exempelvis de tydliga rotationsrörelser 

som sker på sidorna om mittenplattan i fallet med bara mittenplatta, exempelvis modell-

försök 4, men där rotationsrörelserna finns men är mera begränsade i fallet med sidoplat-

tor, exempelvis modellförsök 2. 

II 

I 
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Beteendet vid större deformationer återspeglar därför inte enbart torvmaterialets meka-

niska egenskaper utan systemet torvprov-låda (dvs. ett randvärdesproblem). Baserat på 

piv-analysen och markörernas rörelser förefaller gränsen för då lådans väggar börjar på-

verka responsen vara mellan 100 och 150 mm vertikalrörelser vid ”skjuvningsfasen”, det 

vill säga vid totala vertikala rörelser på ca 150-200 mm. 

Hur hade deformationsmönstret och rotationerna påverkats och hur hade vertikaltrycket 

på mittenplattan påverkats om lådan istället hade haft oändlig utsträckning i sidled? Hy-

potesen är att rotationer hade förekommit kopplat till fiberverkan (och volymkonstans i 

”odränerade” försök), men i något mindre omfattning och möjligen i ett elliptiskt mönster 

och inte som nu nära nog cirkulärt. Vad gäller vertikaltrycket på mittenplattan är det möj-

ligen så att det är en något styvare respons initialt men att skillnaden minskar ju närmare 

stansbrott det kommer, detta jämfört med hypotetiska fallet med oändlig utsträckning 

(Zwanenburg, 2020). Det är svårt att i detta läge kunna säga något exakt om randeffekter 

och vidare bör beaktas att randeffekter finns i alla typer av experimentella försök och 

även modellförsök (Hendry, 2020; Zwanenburg, 2020). Modellförsöken kan simuleras i 

ett numeriskt beräkningsprogram för att exempelvis undersöka randeffekter, men så länge 

det inte finns någon materialmodell som kan beskriva den fiberverkan som finns och ej 

heller utvecklingen av sprickor, blir resultaten av sådana simuleringar osäkra och hypote-

tiska. 

Vid storskaliga försök i Holland med containrar på torvmark kunde noteras en hävning av 

markytan en bit bort, detta är möjligen ett liknande beteende med rotationsrörelser och 

hävning som sker i modellförsöken (Zwanenburg, 2020; Zwanenburg & Jardine, 2015). 

Friktionen mellan torvmaterialet och väggarna som uppstår vid belastning påverkar stor-

leken på rörelserna till viss (mindre) del, men påverkar inte det generella deformations- 

och brottmönster som utvecklas. Friktionen mellan torv och genomskinliga väggen (av 

polykarbonat) respektive övriga väggar (av plyfa) har mätts i enkla friktionsförsök, varvid 

den vertikala ytan på i fält horisontellt tagna torvprover har testats, se Figur 6-14. De re-

dovisade last-deformationssambanden har i rapporten valts att inte korrigeras (dvs. inte 

reduceras) för friktion. Vid fortsatta forskningsprojekt vad speciellt gäller utveckling av 

materialmodeller för fibrig torv och kalibrering mot resultaten av modellförsöken, bör re-

sultaten korrigeras för väggfriktionen. 
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Figur 6-14 Försök där friktion mellan torv och väggmaterial undersöks, samt resultaten av försöken 
vad gäller till vänster vägg av polykarbonat och till höger vägg av plyfa. 

 

Feluppskattning med använd PIV-teknik 

Positionsfelet för markörer som hamnar bakom plattjärn samt döljs av torvfibrer uppskat-

tade LTH (Valtonen-Örnhag, 2018-2020) till 5 pxl, dvs. motsvarande1 mm. Det var två 

modellförsök där det var kameraförskjutningar under försöket som bedömdes till max 6 

pixlar, dvs 1,2 mm. Det totala positionsfelet ger ett maxfel på 11 pxl=2,2 mm. Det finns 

andra fel som kan uppstå, bland annat av ljusets brytning genom den genomskinliga ski-

van samt att det endast var en kamera placerad framför provets centrumlinje, vilket inne-

bär att mätfel uppstår i provets kanter. Dessa (och andra) felkällor bedöms inte ha påver-

kat tolkningen av markörernas rörelser i de olika försöken. Användningen av många mar-

körer där intilliggande markörer bekräftar varandras rörelser stärker den bedömningen. 

 

Provkvalitet 

Provkvaliteten har bedömts vara god hos samtliga upptagna blockprover. Visuella in-

spektioner av de två synliga ytorna på blockprovet (ovanytan och sidoytan med den ge-

nomskinliga skivan) i samband med montering av provningscellen var ett sätt att okulärt 

bedöma homogeniteten och kvaliteten. Den tydliga repeterbarhet i beteende som försök 1 

och 2 respektive 3 och 4 visar, pekar på god provkvalitet, och likaså det symmetriska och 

upprepande deformationsmönstret i de olika modellförsöken. 
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6.3 Brottmekanismer 

Modellförsök vid snabb belastningshastighet - ”odränerade” försök 

Baserat på piv-analys av rörelser hos markörer och studier av fotografier av torven i mo-

dellförsöken kan konstateras att lokalt brott uppstår som ett dragbrott i torven strax utan-

för mittenplattans kanter, dels vid krönen på torvens ovanyta och dels strax ovanför mit-

tenplattan vid större deformationer, se Figur 6-15 . Först uppstår lokalt brott i torven i de 

mest ansträngda delarna i form av att dragspänningen uppnår draghållfastheten och 

sprickor uppstår vid ytan på torvprovet, normalt först vid krönen, se principskiss Figur 

5-28 som visar på förloppet. Efter fortsatta deformationer uppstår brott, stansbrott, i pro-

vet under mittenplattan. Då stansbrott uppstår har sprickor öppnats upp rejält vid krönet 

på torven ovanför mittenplattan, Figur 6-16. Strax före eller i samband med stansbrott, 

och möjligen även vid fortsatt deformation efter stansbrott, etableras dragbrott i form av 

horisontella sprickor i torven strax ovanför utanför kanten på mittenplattan, Figur 6-16. 

Efter stansbrott rör sig torven under mittenplattan huvudsakligen vertikalt nedåt, till skill-

nad från före stansbrott då horisontalrörelser och därmed skjuvrörelser också är tydliga. 

Med stansbrott menas i dessa modellförsök det tillstånd då draghållfastheten har överskri-

dits även strax ovanför och utanför mittenplattan, utöver vid krönen, och som regel även 

sprickor uppstått i dessa zoner samt en form av kollaps uppstår i torven under mittenplat-

tan (se vidare nedan diskussion). 

Sprickorna vid krönen initieras och öppnas upp före sprickorna som uppstår strax ovanför 

och utanför mittenplattan. Sprickorna vid krönen initieras ungefär efter 13-16 cm total 

vertikalrörelse hos mittenplattan i modellförsök 3 och 4, se exempelvis modellförsök 4 i 

Figur 6-17 och Figur 6-18. De horisontella sprickorna strax ovanför utanför mittenplattan 

uppstår ungefär efter 19-23 cm total vertikalrörelse i försök 3 och 4. För torvprovet från 

Sävsjö som belastades snabbt (försök 9) uppstod sprickor vid krönen vid 22 cm vertikal-

rörelse och strax efter vid 23 cm uppstod sprickor strax ovanför mittenplattan. 

Sprickor som uppstår vid stora deformationer strax ovanför mittenplattan har slutligen en 

ungefär horisontell riktning, men initialt möjligen en lutning snett nedåt utåt. Sprickan 

strax ovanför mittenplattan öppnas som regel strax efter plattan passerat den zon där 

sprickan öppnas. De stora vertikalförskjutningarna primärt (och inte vertikaltöjningar) är 

orsaken till att sprickor öppnas strax ovanför mittenplattan vid stora deformationer (se vi-

dare diskussion i avsnitt 6.5). 

Intressant är att den torvvolym som vid stora deformationer går till brott strax ovanför 

mittenplattan då har roterat ungefär 90 grader, till följd av dragkrafter och dragrörelser, 

vilket innebär att den horisontella sprickan uppstår i ett ursprungligen vertikalt plan. 

Sprickor som uppstår vid krönet, eller i enstaka fall längre bort från krönet, på torven i 

modellförsöken är en typ av brott som uppstår i princip alla modellförsök (dräne-

rade/odränerade, utan/med sidoplattor) och vid båda krönen. Sprickorna öppnas då drag-

spänningen blir lika stor som draghållfastheten hos torven (fibrerna) i aktuell zon och be-

lastningsriktning. Sprickor vid krönen uppstår i en zon med krökta fibrer med stora drag-

spänningar, och där denna torvvolym ursprungligen var i horisontell riktning. 
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Möjligen kan svällning till följd av att porvatten sugs dit, bidra till de sprickor som upp-

står vid stora deformationer strax ovanför mittenplattan. Detta utöver de stora förskjut-

ningarna vertikalt strax utanför mittenplattan som bidrar till att sprickorna bildas. 

Torven komprimeras under mittenplattan. I zonen närmast under plattan komprimeras tor-

ven mest. När stansbrott slutligen uppstår under plattan vid stora deformationer förefaller 

zonen av torv närmast under plattan vara så komprimerad och styv att den rör sig nedåt 

huvudsakligen som en stelkropp, vilket innebär att torven under den pressas nedåt och 

utåt.  Vid kollapsen (stansbrottet) har torvprovet genomgått en stor kompression samtidigt 

som porvattentrycket ökar (och effektivspänningarna minskar). Rörelserna är vertikala, 

och små eller inga i horisontella riktningen, och skjuvplan kan möjligen uppfattas uppstå 

ungefär vertikalt rakt under mittenplattans kanter i den kollapsade zonen. Det skulle 

kunna vara så (dock obekräftat) att en vertikal spricka kan uppstå under mitten på plattan 

till följd av låga horisontalspänningar och stora dragtöjningar ungefär som i odränerade 

triaxialförsök (Zwanenburg & Van, 2015). Beteendet i torven under plattan vid stora rö-

relser under stansbrott skulle behöva studeras närmare. 

I torven på (ut)sidan om där dragbrott uppstår är det rotationsformade rörelser, men utan 

att några uppenbara brottytor uppstår. 

 

a)                               b) 

Figur 6-15 Principskiss som visar position och riktning för typisk utveckling av sprickor till följd av att 

draghållfastheten överskrids vid modellförsöken, först uppstår sprickor vid krönen (a) och för större 

deformationer strax ovanför mittenplattan (b). 

 

 

Figur 6-16 Principskiss som visar typisk utveckling av sprickor efter stora deformationer och då 

stansbrott har inträffat. 
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Figur 6-17 Modellförsök 4, 14 cm vertikalrörelse, ungefär då sprickor initieras vid krönen. 

 

 

Figur 6-18 Modellförsök 4, 17 cm vertikalrörelse, sprickor har öppnats upp vid krönen (se markerat). 
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Modellförsök vid långsam belastningshastighet - dränerade försök 

Vad gäller försöken med långsam belastningshastighet (dränerade försök) är det mindre 

benägenhet till lokaliserade (smala) brottzoner och därmed mindre benägenhet för lokala 

brott och utveckling av sprickor. 

Långsam belastning ökar möjligheterna till större (bredare) zoner med dragtöjningar och 

dragspänningar och mindre benägenhet till lokaliserade (smala) brottzoner och därmed 

mindre benägenhet för lokala brott. Detta visar de långsamma dränerade försöken (mo-

dellförsök 5-8 på Mullsjötorv) jämfört med de med snabb belastningshastighet (modell-

försök 1-4 Mullsjötorv). Omfördelning av dragspänningar, dragtöjningar och deformat-

ioner förefaller vara möjligt enligt dränerade försöken på Mullsjötorv. Men även för de 

långsamma försöken uppstår sprickor vid krönen orsakade av dragbrott. Däremot uppstår 

bara i ett dränerat försök på ena sidan ett dragbrott (spricka) strax ovanför mittenplattan. 

Vid två av de fem, inkluderat ett prov från Sävsjö, långsamt belastade modellförsöken 

(försöken 5 och 6) uppstod brott vid mindre deformationer i form av en spricka snett 

nedåt utåt från mittenplattans kant, se Figur 5-34 och Figur 5-51. Sådan typ av spricka 

uppstod inte i de snabbt belastade försöken. Något dragbrott eller skjuvbrott har inte iakt-

tagits under mittenplattan, förutom i två dränerade modellförsök (5 och 6). Dessa två 

sprickor uppkom vid relativt små vertikalrörelser, cirka 3 respektive 10 cm, och kan möj-

ligen vara orsakade av lokala svaghetszoner. 

Långsam belastningshastighet, i jämförelse med snabb belastningshastighet, resulterar vi-

dare i större vertikalrörelser (under plattorna) och mindre horisontalrörelser och därmed 

mindre skjuvdeformationer. Vidare flyttas rotationscentrum för rörelserna utanför plat-

torna nedåt och utåt  

Vad möjliggör större utveckling av vertikaldeformationer (både under och strax utanför 

mittenplattan) i de dränerade modellförsöken än i de ”odränerade”? Dränering åstadkom-

mer en portrycksminskning och efterföljande konsolidering och därmed volymminskning. 

Detta innebär också att torvprovet får en ökad effektivspänning under mittenplattan och 

att provet inte uppvisar ett stansbrott under mittenplattan vid stora rörelser (vilket de 

”odränerade” modellförsöken gör). 

 

Bärförmåga 

Studien av deformations- och brottmönstret i modellförsöken hos den fibriga lågförmult-

nade torven från Mullsjö och Sävsjö, visar att de lokala brott som uppstår är kopplade till 

att draghållfastheten hos fibrerna överskrids när mittenplattan rör sig vertikalt nedåt. 

Dessa lokala brott uppstår utanför och ovanför mittenplattan. Några andra typer av lokala 

brott har inte kunnat iakttas vare sig under, på sidan eller ovanför (på sidan) mittenplat-

tan, förutom en typ av spricka som uppstått i två försök vid mindre deformationer snett 

nedåt utåt från mittenplattan. 
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Den bärförmåga, dvs. det vertikaltryck som utvecklas på mittenplattan då den rör sig 

nedåt beror således till del på dragkrafterna i den fibriga torven. Men den styvhet som tor-

ven har under plattan bidrar också till plattans bärförmåga. Det är svårt att kvantifiera för-

delningen av bärförmåga från draghållfasthet på sidan kontra styvhet under plattan hos 

torven (Zwanenburg, 2020; Hendry, 2020) och detta skulle behöva studeras vidare. 

Ödometerförsök på Mullsjö- och Sävsjötorv med begränsad belastad yta visar på ett sty-

vare beteende, dvs. högre moduler, än ett konventionellt ödometerförsök (se avsnitt 4.4 

och avsnitt 6.7.1 och allmän diskussion i avsnitt 6.5). Last-deformationssambandet vid 

modellförsöken visar på en ökande last (vertikaltryck) under hela försöket, dvs. en 

ökande bärförmåga. 

Vid större och ökande deformationer, inverkar alltmer mothållet av provcellens bottenyta 

på mittenplattans beteende. Notera att vid triaxialförsök på fibrig torv fås ej något topp-

värde på skjuvspänningen utan istället ett så kallat deformationshårdnande beteende lik-

nande det i modellförsöken (O´Kelly, 2017), där dock triaxialförsök med stora provdi-

mensioner vid stora deformationer kan resultera i brott (Zwanenburg & Van, 2015). I mo-

dellförsöken har brott, eller så kallat stansbrott, inträffat under mittenplatta i samband 

med eller strax efter att horisontella sprickor uppstått strax ovanför mittenplattan. Detta 

har inträffat vid stora deformationer, typiskt efter ca 40 % vertikalkompression (ca 20 cm 

vertikalrörelse i det ursprungligen 50 cm höga torvblocket). 

Modellförsöken visar på att dragkrafter och draghållfasthet och sprickbildning bör inklud-

eras i materialmodeller för fibrig torv och för beräkningar av bärförmåga, stabilitet och 

sättningar för plattor och även för bankar i fält. O´Kelly (2017) och Hendry (2020) pekar 

på betydelsen av att inkludera draghållfasthet i stabilitetsberäkningar av fältsituationer 

(slänter, bankar) med fibrig torv. 

Forskning har nyligen påbörjats i Kanada där ett av målen är att kvantifiera dragspän-

ningar i fibrig torv och beskriva hur töjningar i fibrer inverkar på hållfasthet och brott-

mekanism (Hendry, 2020). En av hypoteserna är att lågförmultnad fibrig torv, där fiber-

verkan nyttjas fullt ut, går till brott orsakat av dragspänningar (Hendry, 2020). Är de trad-

itionella brottmekanismerna tillämpbara på fibrig torv och hur inverkar dragspänningar 

och draghållfasthet i ett bärförmågebrott, är frågor de ska försöka besvara (Hendry, 

2020). Resultaten av modellförsöken i denna studie är intressanta och de kommer att jäm-

föra sina resultat med dessa (Hendry, 2020). 

6.4 Identifiering och definition av brott 

Identifiering och definition av brott i torvproven i modellförsöken 

Utvärdering av brott, lokalt brott, i torven i modellförsöken kan identifieras av en föränd-

ring i rörelser eller förändring av hastigheter hos markörerna i torven. I dessa modellför-

sök sker dragbrott i torven just utanför mittenplattan, dels vid krönet på torvens ovanyta 

(krönbrott) och dels för deformationer därefter strax ovanför mittenplattan, detta eftersom 

de största rörelserna i provet uppstår i en vertikal zon strax utanför mittenplattan. 
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Lokalt brott, i form av dragbrott i en zon i torven, från modellförsöken kan identifieras 

genom markörers riktningsförändringar och/eller hastigheter: 

• Vertikalrörelser och vertikalhastigheter visar samtidigt när en uppåtrörelse upp-

står (ändrar tecken) i zonen utanför mittenplattan där dragspänningar leder till 

dragbrott. 

• Hastigheten för horisontalrörelser och absolutrörelser ändrar tecken (ger dock 

brott för något större deformationer än vid studie av vertikalhastigheten). 

• Då sidoplattor används: Då rörelserna nedåt upphör eller vänder uppåt hos sido-

plattorna.   

Lokalt brott, i form av dragbrott i en punkt i torven, i modellförsöken (deformations-

styrda) kan identifieras genom: 

• Då maximal vertikal hastighet uppnås för en markör i zonen utanför mittenplat-

tan. 

• Då sidoplattor används: då maximal vertikal hastighet uppnås hos sidoplattan. 

Lokalt dragbrott i en punkt uppstår före eventuellt utvecklat dragbrott (och spricka upp-

står) i en zon med punkten.  

Lokalt brott i form av sprickor vid krönen på ovanytan av torvprovet kan identifieras i 

modellförsöken (deformationsstyrda) genom att: 

• Initiering av spricköppning och fortsatt utbildning av spricka studeras med två 

markörer på vardera sidan om sprickan och deras hastighetsförändringar i hori-

sontalled. 

Stansbrott i torvprovet kan identifieras genom: 

• Då även spricka/sprickor har öppnats (horisontellt) efter större deformationer 

strax ovanför utanför mittenplattan samt att rörelser under mittenplattan visar på 

en kollaps där av provet. 

Visuella observationer: 

• Visuella observationer av fotografier och filmer av rörelser av markörer och torv-

materialet bekräftar att lokalt brott, sprickbildning och stansbrott sker enligt ut-

värdering baserat på rörelsehastigheter/rörelser. 

Sannolikt är hastigheten i vertikalriktningen mest intressant att relatera brott till eftersom 

påförda belastningen med mittenplattan är i vertikalriktningen. 

Last-deformationssamband, dvs. vertikaltryck-vertikalrörelsesambandet, för mittenplattan 

visar inget topp-värde (peak-värde) som skulle kunna definiera brott och ej heller något 

annat beteende som tydligt skulle kunna definiera brott. 

Rörelserna i torven under mittenplattan består av vertikal kompression och horisontella 

rörelser och skjuvrörelser i riktning utåt från plattan för de snabbt belastade (”odräne-

rade”) modellförsöken. Efter stora deformationer uppstår stansbrott under mittenplattan 
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(se avsnitt 6.6). Vid långsam belastningshastighet (dränerade modellförsök) sker huvud-

sakligen vertikala deformationer under mittenplattan och utan att stansbrott uppstår (se 

avsnitt 6.6). 

6.5 Jämförelse med andra försök 

Landva (1980) redovisar två dränerade belastningsförsök, modellförsök, i en åttakantig 

cell, 229 mm bred, där han i försöken efterliknade fallen vägbank respektive väg-

bank+tryckbank, där respektive bank hade en utbredning av 1/3 av provets bredd. Väg-

banken placerades mot en vägg och tryckbanken intill vägbanken (ingen korrektion gjor-

des för väggfriktion). 

Landva (1980) fick betydligt större vertikaltöjningar för fallet då vägbank+ tryckbank an-

vändes i jämförelse med då bara vägbank användes. Vidare hade vägbanken en liten men 

något större sättning än tryckbanken då båda användes i samma försök. Dessa resultat 

stämmer överens med resultaten av modellförsöken i denna studie. Landva menar att det 

är spänningsökningen som ger denna respons och att skjuvdeformationer inte direkt in-

verkar på responsen eftersom de är ytterst små (se nedan). 

När Landva (1980) i sina försök jämförde kompressionen (vertikaltryck mot vertikaltöj-

ning) mellan olika försöksuppställningar (ödometerförsök, triaxialförsök, modellförsök) 

att komprimera provet blev det en extremt stor variation i vertikaltöjning vid olika verti-

kaltryck. Landva hänvisade skillnaderna till variationer i egenskaper i torvproverna. Vid 

undersökning av torvproven från Mullsjö och Sävsjö kunde konstateras skillnader i resul-

tat mellan olika belastningstyper vid kompression av torven (se avsnitt 6.7.1), vilket är 

förväntat med tanke på olika belastningssituationer och lastspridning. Vidare påverkas 

också storleken på vertikaltöjningarna av tiden för hur länge belastningen ligger på i last-

stegen. 

Landva (1980) pekade vidare på att relativt små skjuvdeformationer utvecklades vid sina 

modellförsök och att det skulle vara förklaringen till att modellförsöken ger samma eller 

mindre vertikaltöjningar än konventionella ödometerförsök. För en lera hade man förvän-

tat sig det motsatta, dvs. större vertikaltöjningar med fallet med bank kontra än i ödome-

terförsök. I modellförsöken i föreliggande studie kan noteras att relativt små skjuvde-

formationer uppstår i de långsamma dränerade försöken, medan de är större i de snabba 

”odränerade” försöken. I ödometerförsök komprimeras provet endast vertikalt utan att fi-

berinverkan i form av draghållfasthet direkt påverkar kompressionen, till skillnad från då 

en begränsad del av torven är belastad och fiberinverkan kan reducera horisontaldeform-

ationerna och då även skjuvdeformationerna. Detta bidrar till förväntade större vertikalde-

formationer i normala ödometerförsök än i modellförsöken, vilket också kan ses vid för-

söken på torv från Mullsjö och Sävsjö (se kapitel 4 och avsnitt 6.7.1). Sedan inverkar 

också väggfriktion i både ödometerförsöken och modellförsöken. 

I modellförsöken på Mullsjö- och Sävsjötorv kan tydligt ses att vid dränerad belastning är 

horisontalrörelserna små i förhållande till vertikalrörelserna och därmed skjuvrörelserna 
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små under och nedanför på sidan om mittenplattan. Något som också Landva antog base-

rat på sina begränsade möjligheter att studera dränerade modellförsök. Förhållandet vid 

odränerade försök undersökte han inte vid modellförsöken.  

Landvas (1980) beskrivning av hur deformationer utvecklas i zonen strax utanför och 

ovanför plattans kant, med ökande dragspänningar som till slut leder till dragbrott och att 

en spricka öppnas, är liknande den tolkning som har gjorts i denna studie (se avsnitten 

6.2, 6.3, 5.3 och 5.4). Torven under plattan drar ner torven utanför plattan tills skjuvhåll-

fastheten i vertikalplanet just utanför plattans kant uppnås enligt Landva (1980). De stora 

vertikaltöjningarna intill kanten på plattan tvingar fibrerna mycket närmare varandra, vil-

ket skapar en enormt hög lokal fiberhållfasthet, ungefär som för ett rep, menar Landva 

(1980). Vidare säger han att brott sker strax utanför denna zon med hög draghållfasthet, 

där draghållfastheten är lägre beroende på att fibrerna är betydligt mindre hoptryckta. 

Dragbrottet uppstår på grund av att antingen normalspänningen är låg eller för att fibrerna 

inte är så hopflätade (som det kan vara i ett rep) för att kunna motverka dragbrott 

(Landva, 1980). Detta var också vad Landva (1980) menade han iakttog i sina modellför-

sök, vilket förefaller stämma i modellförsöken i denna studie i de fall då sådana dragbrott 

på sidan om mittenplattan uppstår. Vidare menar Landva (1980) att fiberhållfastheten ge-

nom friktion bidrar till att minimera horisontella rörelser. Hendry (2020) menar att drag-

spänningar påverkas av effektivspänningar och omgivande tryck och att glidning av fibrer 

påverkas av effektivspänningar. Hendry et al. (2012) och Landva (2007) menar att skjuv-

hållfastheten/skjuvmotsåndet hos torv byggs upp av friktion mellan partiklar (fibrer) lik-

väl som draghållfasthet/dragkrafter i torvfibrerna. Relevansen av effektivspänningskon-

ceptet för torv har undersökts av Zhang & O´Kelly (2013) och de konstaterar att mycket 

talar för att den kan gälla men att heltäckande bevis saknas. 

Landva (1980) fick brott i närheten av kanten på plattan i sina dränerade försök. I de drä-

nerade modellförsöken på torv från Mullsjö uppstod som regel inte något lokalt brott 

strax ovanför kanten på plattan (men dock i de ”odränerade” modellförsöken). Möjligen 

kan brottendensen ha reducerats av de avrundade hörnen som användes för modellförsö-

ken i denna studie. Landva (1980) såg inga dragbrott under plattan, vilket inte heller ob-

serverats i denna studie. 

Vid storskaliga försök i Holland med containrar på torvmark kunde noteras en hävning av 

markytan en bit bort, detta är möjligen ett liknande beteende med rotationsrörelser och 

hävning som sker i framförallt de ”odränerade” modellförsöken i denna studie (Zwanen-

burg, 2020; Zwanenburg & Jardine, 2015). Erfarenheter av belastningar i fält i Kanada 

bedöms ha gett liknande beteende som i de ”odränerade” modellförsöken (Hendry, 2020). 

I Kanada på University of Alberta har nyligen påbörjats två doktorandprojekt där man 

bland annat ska undersöka möjligheterna att försöka kvantifiera dragkrafter och draghåll-

fasthet i fibrig torv och där man planerar göra modellförsök dels liknande de i denna stu-

die och dels som centrifugförsök och där resultaten kommer jämföras med de i denna stu-

die (Hendry, 2020). 

Modellförsöken på fibrig torv som utförts i denna studie är unika och därför finns inte 

många andra typ av studier att jämföra med. Ett enklare arrangemang av modellförsök på 

torv genomfördes av Razali et al. (2012) och där visade dem att torven fick stansbrott. 

Fern et al. (2017) genomförde centrifugförsök i en rektangulär låda för att simulera vallar 
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på lösa jordar, där silikonmaterial användes som undergrundsmaterial för att motsvara ex-

empelvis torvmaterial (svårt få det fungera med fibrig torv i centrifugförsök). Beroende 

på styvhet i undergrundsmaterialet erhölls olika brottmekanismer och det som skulle mot-

svara torv gick till brott i form av stora deformationer. De Guzman & Alfaro (2018) ge-

nomförde modellförsök på armerad torv för att i modellskala efterlikna förhållanden för 

armering i vägbankar. Last-sättningsbeteendet från mätningar i fält kunde någorlunda väl 

simuleras i modellförsök i laboratoriet.  

Tidigare i rapporten har i olika avsnitt responsen från modellförsöken jämförts med drä-

nerade och odränerade triaxialförsök på fibrig torv. 

6.6 Brottmod - konceptuell 

Klassiska brottmoder – jord allmänt 

I Figur 6-19 presenteras klassiska exempel på brottmoder för jordmaterial vid belastning 

med platta och tillhörande last-deformationskurvor vid belastning. Ingen av de föreslagna 

brottmoderna återspeglar det brottbeteende som har identifierats i modellförsöken på 

fibrig torv i denna studie. 

 

Figur 6-19 Klassiska exempel på brottmoder vid belastning med platta och tillhörande last-deform-

ationskurvor vid belastning (Vesic, 1963). 
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Föreslagen brottmod 

I Figur 6-20 presenteras en skiss på den brottmod och det brottbeteende som identifierats 

för odränerade förhållanden (snabb belastningshastighet), och i Figur 6-21 för dränerade 

förhållanden (långsam belastningshastighet), baserat på resultaten av modellförsöken ut-

förda i denna studie (se bland annat avsnitten 6.2-6.4). 

 

Odränerat brott 

Vid vertikal nedåtriktad belastning av torvprovet med en platta uppstår efter stora de-

formationer (typiskt cirka 30 % vertikalkompression) först lokalt dragbrott i torven uppe 

vid krönen och sprickor öppnas (1:a lokalt brott), Figur 6-20. Vid fortsatt rörelse nedåt av 

plattan uppstår sedan (typiskt cirka 40 % vertikalkompression) nytt lokalt dragbrott strax 

ovanför plattan och sprickor öppnas (2:a lokalt brott). De lokala brotten uppstår där drag-

spänningar blir så höga att fibrernas draghållfasthet överskrids. I samband med eller strax 

efter lokalt brott just ovanför plattan (2:a lokalt brott), uppstår brott, en form av stansbrott 

i torvprovet under plattan. Efter stansbrott inträffat är det huvudsakligen vertikala rörelser 

som sker närmast under plattan och små eller inga horisontalrörelser (horisontal- och 

skjuvrörelser utvecklas före stansbrott). 

Vid neddrivning av plattan uppstår dragspänningar (dragkrafter) och dragtöjningar (drag-

rörelser) ovanför (på sidan om) plattan och kompressionsspänningar och kompressions-

töjningar nedanför (på sidan) plattan, vilket skapar rotationsrörelser i denna zon, Figur 

6-20. Det uppstår inga lokala brott i dessa sidozoner. Rotationsrörelserna gör att det på 

ovanytan av torvblocket blir en sättning närmast plattan och en hävning längre bort. Un-

der plattan komprimeras torven alltmer med ökande deformation, och inte heller under 

plattan kan lokala brott ses. 

 

Dränerat brott 

I Figur 6-21 presenteras föreslagen brottmod för dränerade förhållanden (långsam belast-

ningshastighet). Vid dränerad belastning uppstår lokalt brott vid krönen och sprickor öpp-

nas där (för något större rörelser än vid ”odränerade” modellförsök). Som regel uppstår 

inte lokalt brott och spricka strax ovanför mittenplattan (vilket det gör vid ”odränerade” 

modellförsök). 

Långsam belastning, dränerat försök, är gynnsamt för att reducera risken att lokala brott 

och sprickor uppstår samt att inte något stansbrott uppstår.  

Det finns rotationsrörelser utanför mittenplattan vid dränerad belastning, men dessa är ej 

lika stora och tydliga som vid odränerad belastning. Vid dränerad belastning är det tyd-

liga dragrörelser in mot plattan ovanför plattan, men inga signifikanta kompressionstöj-

ningar utåt på nedre delen av provet, Figur 6-21. Under plattan uppstår i princip bara ver-

tikalrörelser (även längst ner) och även i zonen närmast utanför plattan. Det utvecklas 
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större vertikaldeformationer, mindre horisontaldeformationer och mindre skjuvdeformat-

ioner, utanför nedanför plattan. Sättning sker av ovanytan vid krönen medan hävningen 

blir mindre (eller liten) vid dränerade modellförsök (jämfört med ”odränerade). 

 

Figur 6-20 I denna studie föreslagen brottmod vid plattbelastning på fibrig torv under odränerade 

förhållanden, baserat på modellförsöken i studien. 

 

Figur 6-21 I denna studie föreslagen brottmod vid plattbelastning på fibrig torv under dränerade för-

hållanden, baserat på modellförsöken i studien. 

6.7 Tillämpning av resultaten - Exempel 

6.7.1 Kompressionsmoduler – modellförsök, ödometerförsök och 
bank i fält 

Från mätningar av sättningar av den nya vägbanken som byggdes intill provplatsen i 

Mullsjö (NCC, 2019; se avsnitt 4.2.1), Figur 6-22, har sekantmoduler utvärderats enligt 

(Ekv 6-1), 
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𝑀 = 𝑧 ∙
∆𝜎

𝑆
     (Ekv 6-1) 

där  

M = sekantmodul (kPa) 

z = torvlagrets mäktighet (m) 

Δσ = spänningstillskott (vertikalt) (kPa) 

S = vertikal totaldeformation (m) 

 

Spänningstillskottet i torven antogs vara densamma igenom hela torvlagret, dvs ingen 

lastspridning, vilket i verkligheten inte är korrekt. Samma antagande har dock gjorts för 

beräkningar av moduler från ödometerförsök med liten stämpel och modellförsöken. De 

beräknade modulerna är därmed någorlunda jämförbara, men inte fullt ut. Stämpeln i 

ödometerförsöket och plattan i modellförsöket är styva konstruktioner medan vägbanken 

inte är det. Detta innebär dels en annan lastpåkänning under banken i jämförelse med 

stämpeln och plattan samt att sättningen under vägbankens mitt sannolikt är större än vid 

höger och vänster släntkrön. För stämpeln och plattan är förväntade sättningen densamma 

under hela konstruktionens yta. Sannolikt påverkar B/D-förhållandet den utvärderade mo-

dulen från ödometerförsök med lilla stämpeln och modellförsöken. B/D-förhållandet är i 

detta fall relationen mellan lastbredden (B) och torvens mäktighet (D), vilket behöver 

jämföras. Likaså behövs en uppfattning om Blast/Bprov, vilket är förhållandet mellan 

lastbredden och provets bredd. En annan aspekt som är viktig att beakta vid modulberäk-

ningar är att modellförsöket och vägbanken (sättningsmätningarna) kan betraktas som 

2D-lastfall (plant deformationstillstånd, långsträckt last) medan ödometerförsöket (lilla 

stämpel) är 3D-lastfall (axialsymmetriskt) och ödometerförsöket (hela ytan) är 1D-last-

fall. 

 

Det finns en osäkerhet i mätresultaten från fältmätningar av vägbanken eftersom peglarna 

valdes att sättes ut i fält efter 1 m fyllning hade lagts ut (för att kunna komma ut på områ-

det med maskiner; NCC, 2019) och sättningarna börjades mäta därefter. De initiala sätt-

ningarna (ej uppmätta, och som inte är med i Figur 6-22) har antagits till 1 m. Beräk-

ningar av sekantmoduler (krypning exkluderas) ger då för sektion 8700 V M0-120kPa= 216 

kPa och för sektion 8700 H M0-120kPa=196 kPa (för antaget totalt vertikaltryck 120 kPa på 

markytan och en mäktighet på torvlagret på 3,7 m). 
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Figur 6-22 Sättningsuppföljning av ny vägbank intill provplats i Mullsjö (från NCC, 2019). 

 

I Figur 6-23 och Tabell 6-1 visas sammanställning av utvärdering av sekantmoduler från 

stegvisa ödometerförsök på prov från Mullsjö och Sävsjö, dels utförda med liten stämpel 

och dels utförda med stor stämpel (belastning över hela ytan, se avsnitt 4.4). Med liten 

stämpel fås högre utvärderade värden på modulen än med stor stämpel för torvprov från 

både Mullsjö och Sävsjö. Detta beror dels på lastspridning och dels på en tydlig inverkan 

av fibrer vid belastning med liten stämpel, i form av att skjuvdeformationer begränsas och 

därmed också vertikaldeformationer (se diskussion i avsnitt 6.2 och 6.5). Utvärderade se-

kantmodulen frön ödometerförsök är lägre för Sävsjötorv än Mullsjötorv, vilket förvänta-

des vara tvärtom baserat på resultaten av modellförsöken (se nedan och avsnitten 6.1-6.3). 

Det mest troliga är att egenskaperna för de undersökta små provkropparna i ödometerför-

söken (40 mm höga) från Sävsjö avviker från det stora blockprovets egenskaper (medel-

egenskap), dvs. visar betydligt större kompression och därmed lägre styvhet. 

De beräknade sekantmodulerna från sättning av nya vägbanken i Mullsjö ger värden mitt 

i intervallet för ödometerförsök med liten stämpel för Mullsjötorv. Det ska dock noteras 

att sekantmodulerna beräknade för vägbanken baseras på en förenkling med ett tillskott 

på vertikalt tryck på 120 kPa (som i verkligheten lastsprids med djupet; se ovan resone-

mang).  

För torvprov från Mullsjö är det en god överensstämmelse mellan utvärderade sekantmo-

duler från modellförsök (de dränerade, modellförsök 5-8) och ödometerförsök med liten 

stämpel, Figur 6-24. I båda fallen påverkar fibrerna i torvprovet de utvecklade vertikala 

deformationerna, reducerar dessa, beroende på att en begränsad del av torvprovets ovan-
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yta belastas. För det dränerade modellförsöket från Sävsjö (modellförsök 10) fås en se-

kantmodul på ungefär 300 kPa vid vertikaltryck 40 kPa, vilket är ungefär det dubbla i 

jämförelse med dränerade modellförsök från Mullsjö. 

 

 

Figur 6-23 Sekantmoduler från stegvisa ödometerförsök, prov från Mullsjö och Sävsjö, utfört med 

liten stämpel respektive stor stämpel. 

 

 

Tabell 6-1 Utvärderade sekantmoduler från stegvisa ödometerförsök, prov från Mullsjö och Sävsjö, 

utfört med liten stämpel respektive stor stämpel. 

 

Lastintervall 

(kPa) 

Sekantmodul 

(kPa) 

Stor stämpel   

Mullsjö 0-30 60-130 

Sävsjö 0-12 30-70 

Liten stäm-

pel 

  

Mullsjö 0-77 100-300 

Sävsjö 0-30 70-100 
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Figur 6-24 Sekantmoduler från modellförsök och från stegvisa ödometerförsök utfört med liten 

stämpel, prov från Mullsjö. 

 

6.7.2 Fältobservationer och geotekniska beräkningar 

 

Exempel från fältobservationer 

Förbelastning med överlast på lågförmultnad torv för en cirka 850 m lång sträcka av mo-

torväg (Dalarövägen), med mätningar av rörelser vertikalt och horisontellt och med port-

rycksmätningar i torven på olika djup under (och efter) byggskedet har dokumenterats väl 

i (Carlsten, 1985, 1988a, 1988b). Från det arbetet har bland annat konstaterats att det näs-

tan enbart var vertikala deformationer (liknande rörelser i de dränerade modellförsöken), 

att den största kompressionen sker överst i torvlagret (som var cirka 2,5 m tjockt) och att 

portrycksökningen var cirka 50-70 % av tillskottet i vertikal last vid lastökning (liknande 

portrycksökning initialt som i de ”odränerade” modellförsöken). 

På Irland finns ett exempel då en nyanlagd vägbank efter några dagar helt plötsligt sjunkit 

rakt ner i underliggande torv liknande stansbrott, dvs. sjunkit vertikalt ner med brott längs 

bankfoten (Murphy, 2019). Detta beteende liknar det beteende som kan ses i modellförsö-

ken i denna studie sa (Murphy, 2019). Murphy (2019) skrev efter att ha sett film med rö-

relserna i modellförsöken: ”I took more from that experiment than I have from most of 

my research around peat to date. To be able to visually see the flow and movement direc-

tions of the peat under loading was fantastic for me.” 

På Irland har observerats i fält att största kompressionen i torven är i översta zonen i tor-

ven och betydligt mindre därunder (Flynn, 2019). Intressant se det verifierat i dessa mo-

dellförsök sa Flynn (2019). 
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Att man får brott i torven utanför den belastade torven har inträffat i fält.  Exempelvis för 

en väg i Värmland (Sulvik-Jössefors) där vägen går i skärning genom en mosse (Carlsten, 

2020). Där fick man sprickor i bakslänten upp mot mossen. Däremot syntes mossen rela-

tivt opåverkad på ca 5 m avstånd från baksläntens krön. 

I eventuellt kommande modellförsök vore det intressant att studera deformationer under 

lång tid och exempelvis efterlikna en vanlig procedur vid förbelastning på torv av vägar i 

Sverige. Uppföljningar av vägprojekt har visat att sättningar fortsätter även efter primär 

konsolidering. Projekt avslutas därför ofta med en avlastning av 0,5-1 m innan vägen fär-

digställs. Erfarenheter visar (Carlsten, 2020) att avlastning resulterar i en smärre hävning 

varefter deformationerna så småningom åter övergår i sättningar. Sättningarna är då små 

och av krypkaraktär och minskar med tiden. Modellförsök som beskriver detta sätt att 

bygga väg vore intressanta att utföra. 

I verkliga fall i fält för vägar och järnvägar har man normalt en tryckbank av ca 20 kPa 

(precis som i modellförsöken i denna studie). Vidare har man slänter i lutning 1:3. Slän-

terna har liksom tryckbankarna en positiv effekt, men slänterna gick inte att simulera i 

modellförsöken. Långsam upplastning används i fält så att den första lasten ligger på i 

cirka 2 veckor (Carlsten, 2020). De kommande upplastningarna läggs sedan på med allt 

längre intervaller så att torven hinner konsolidera för respektive laststeg. Det är positivt 

med stora vertikala deformationer under byggskedet, däremot vill man inte ha brott eller 

stora skjuvdeformationer. Mäter man porövertrycken borde man se till att dessa närmar 

sig noll innan kommande laststeg utförs. Konsolideringen går snabbt i torv och i fall i fält 

bör man kunna lägga på den slutliga lasten efter cirka 3-6 månader. Man kan anta att ti-

den för konsolidering är beroende av kvadraten på torvmäktigheten. Det skulle betyda att 

1 år i fält fall skulle kunna motsvaras av cirka 2-3 dagar i modellförsöket, varierar dock 

med torvmäktigheten i fält (Carlsten, 2020). I fält kan man anta att vägens krönkant ska 

ligga 1 m över mosseplanet när vägen är klar. Dessutom vill man gärna göra en avlast-

ning på 0,5-1 m efter det sista laststeget för att minska krypdeformationerna. Ett modell-

försök som ska likna detta fall i fält bör inte drivas till brott utan man ska fortsätta mäta 

deformationer efter den utförda avlastningen. 

 

Geotekniska beräkningar 

Modellförsöken tydliggör att deformationer och hållfasthet, idealt, inte bör kopplas isär 

för fibrig torv utan hänger ihop och detta borde beaktas vid dimensionering för grund-

läggning på torv. Torvens byggbarhet avgörs snarare av styvheten än hållfastheten. Det 

kan såldes vara lämplig att välja en gränsdeformation som brottkriterium. Likaså hänger 

töjningar och förskjutningar ihop och behövs båda för att förklara deformationer i ett 

större deformationsintervall. Det är en utmaning hur brott ska definieras för fibrig torv. I 

fält avgörs brott av uppkomna deformationer och effekterna av dessa på konstruktionen 

som vilar på torven. 

Modellförsöken visar att man för fibrig torv inte bör räkna bärförmåga och stabilitet på 

konventionellt sätt, dvs. med allmänna bärighetsekvationen eller cirkulärcylindriska glid-

ytor. 



SGI Publikation 49 

 

 

 
169 

 

Lämplig jordmodell saknas för numerisk modellering av fibrig torvs deformationsbete-

ende, särskilt vad gäller fiberinverkan (armerande funktion) och att inkludera dragkraf-

ter/dragrörelser och draghållfasthet och möjlighet till sprickbildning. 

Elasticitetsteori kan eventuellt fungera för att grovt beräkna lastspridning i lågförmultnad 

torv samt för att beräkna deformationer (så länge brott inte uppstår). 
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7. Slutsatser och fortsatt arbete 

7.1 Slutsatser 

Övergripande slutsatser 

Ny och fungerande utrustning och metodik för provtagning i fält av blockprover (storlek 

1x0,5x0,25 m3) av fibrig torv, har utvecklats i projektet.  

Ny och fungerande utrustning och metodik för modellförsök i laboratorium på blockpro-

ver (storlek 1x0,5x0,25 m3) av fibrig torv, har utvecklats i projektet.  

Modellförsök har genomförts på lågförmultnade fibriga torvprover från två lokaler, åtta 

modellförsök på torv från Mullsjö och två från Sävsjö, och resultaten har kunnat analyse-

ras och deformations- och brottmönster beskrivas. Ett experimentellt underlag har tagits 

fram för utvärdering av framtida materialmodeller för fibrig torv. 

Duplicerade modellförsök visar att de är repeterbara, de ger ett symmetrisk deformations-

beteende hos torven och samma last-deformationssamband. Detta innebär att enskilda 

modellförsök förväntas ge relevanta resultat. 

Samtliga blockprover visade god kvalitet i samband med modellförsöken, vilket innebär 

att provtagnings- och provhanteringsmetodiken fungerar bra för fibrig torv. 

En konceptuell modell som beskriver brottbeteende och brottmod och med inverkan av 

draghållfasthet, har tagits fram dels för odränerat beteende och dels för dränerat beteende 

för de undersökta fibertorverna i modellförsöken. Modellerna avviker från de traditionella 

modellerna för bärförmågebrott i jordmaterial. 

Förbelastning med bank på torv i fält visar liknande deformationsbeteende som de dräne-

rade modellförsöken, med stora vertikala deformationer utan att brott sker. 

Byggnation av bank eller tryckbank i fält som utförs med så stor lastökning att brott sker 

visar liknande deformationsbeteende som de odränerade modellförsöken. 

Modellförsöken visar att fibrig torvs förmåga att ta dragkrafter är en del av torvens bete-

ende vid belastning och att draghållfasthet i framtiden bör beaktas i materialmodeller och 

vid beräkningar av stabilitet, bärförmåga och sättningar. 

Modellförsöken tydliggör att deformationer och hållfasthet inte bör kopplas isär vid ana-

lys av fibrig torv utan hänger ihop och detta borde beaktas vid dimensionering för grund-

läggning på torv. 

De två modellförsöken på torv från Sävsjö, det ena dränerat det andra odränerat, följer 

samma beteende som för torv från Mullsjö vad gäller brott- och deformationsmönster och 

last-deformationssamband. Detta tyder på att resultaten av modellförsöken förväntas vara 

generella för fibrig lågförmultnad torv. 
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Från modellförsöken utförda i studien kan följande slutsatser dras: 

Vald metodik för att detektera och analysera rörelser i torvproven vid modellförsöken, 

med användning av så kallad piv-analys av markörers positioner i fotografier, har funge-

rat bra.  

Rörelser hos markörer vad gäller riktning, storlek och förändring med tiden i olika punk-

ter i torvprovet kan följas via de markörer som tagits fram i projektet. 

Lokalt brott i en punkt, lokalt brott i en zon och stansbrott kan identifieras genom att stu-

dera rörelserna hos markörerna.  

Genom att beräkna rörelsehastigheten hos en markör (i x- och y-riktningen) mellan varje 

tidssteg (varje fotografi) fås ett objektivt sätt att definiera lokalt brott (möjligt då konstant 

rörelsehastighet appliceras för belastningsplattan). 

Deformations- och brottmönster hos de undersöka fibriga torverna kan förklaras genom 

jordmekanik i form av effektivspänningar, tryck- och dragspänningar, kompressions- och 

dragtöjningar/rörelser och drag- och tryckhållfasthet. 

Uppträdande deformations- och brottmönster med typerna ”hängmatta”, lokalt brott och 

stansbrott kan kopplas ihop med de olika delarna i last-deformationssambandet vid odrä-

nerad belastning. Motsvarande gäller vid dränerad belastning, där ”hängmatta” och lokala 

brott uppstår men inte stansbrott. 

Portrycksmätningen under mittenplattan har fungerat väl och resultaten har verifierat an-

tagna dräneringsförhållanden, dvs. om dränerat, odränerat eller delvis dränerat tillstånd 

rådde. 

Deformationsmönstret hos fibriga torven är i stora drag lika i de olika modellförsöken, 

men avviker i några tydliga avseenden beroende på om försöken utförs med snabb (”odrä-

nerade” förhållanden) eller långsam (dränerade förhållanden) belastningshastighet och 

om sidoplattor används eller inte:  

• Modellförsök med dränerade förhållanden uppvisar större vertikalrörelser och 

mindre horisontalrörelser och därmed mindre skjuvdeformationer. Det är huvud-

sakligen vertikala rörelser under och en bit utanför mittenplattan i de dränerade 

försöken. Det är bredare zoner med dragtöjningar och dragrörelser ovanför utan-

för mittenplattan i de dränerade försöken. 

• Vid snabb belastningshastighet uppstår dragbrott i torven vid krönen och för 

större deformationer även strax ovanför utanför mittenplattans kant, och vid lång-

sam belastningshastighet uteblir som regel dragbrotten strax ovanför mittenplat-

tan. 

• Vid snabb belastningshastighet fås stansbrott under mittenplattan vid stora de-

formationer och vid långsam belastning uppstår inte stansbrott utan deformations-

mönstret med vertikala deformationer fortgår. 

• Med fallet sidoplattor ökar storleken på området hos torvprovet där tydliga de-

formationer utvecklas, därför påverkar provcellens begränsningsytor (väggar) till 
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del de deformationer som sker på sidan om mittenplattan, och till mindre del de 

under mittenplattan. 

Med sidoplattor (”tryckbankar”) fås vid snabb belastningshastighet (odränerat försök) ett 

högre vertikaltryck (bärförmåga) på mittenplattan (”banken”) än utan sidoplattor. Bärför-

måga (tryckhållfasthet) vid stansbrott är ungefär 30 % högre med sidoplattor. 

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

sidoplattor. 

Alla utförda modellförsök, såväl dränerade som odränerade, visar ett deformationshård-

nande beteende, dvs. ett kontinuerligt ökande vertikaltryck med ökande vertikaldeformat-

ion utan att ett toppvärde (peak-värde) uppnås. Baserat på last-deformationssambandet 

kan således inget tydligt brott identifieras.  

De odränerade modellförsökens last-portryck-deformationssamband följer samma bete-

ende som odränerade triaxialförsök för lågförmultnade fibriga torvprover. De dränerade 

modellförsökens last-deformationsamband är liknande de från dränerade triaxialförsök. 

 

Andra slutsatser 

Storskaliga belastningsförsök i fält på fibrig torv, utförda i andra studier i Holland, Irland 

och Kanada, indikerar likheter med deformations- och brottmönster från modellförsöken i 

denna studie. 

Utvärderade sekantmoduler från modellförsök och ödometerförsök med belastning på en 

mindre del av ovanytan, stämmer väl överens. Ödometerförsök med belastning över hela 

ovanytan ger lägre sekantmoduler än ödometerförsök över mindre del av ovanytan. I ödo-

meterförsök med belastning över hela ovanytan komprimeras provet endast vertikalt utan 

att fiberinverkan i form av dragkrafter påverkar kompressionen, till skillnad från då en 

begränsad del av torven är belastad och fiberinverkan kan reducera skjuvdeformationerna. 

Den utrustning och metodik dels för blockprovtagning och dels för modellförsök som har 

utvecklats i projektet, kan användas för andra tillämpningar, exempelvis undersöka andra 

jordmaterial som exempelvis lera och genomföra andra typer av belastningar. 

7.2 Fortsatt arbete 

Nedan anges förslag till fortsatt arbete. 

Kvantifiera storlek på dragkrafter och draghållfasthet i låg- och mellanförmultnad torv. 

Studera relevanta materialmodeller mot resultaten av modellförsöken genom numeriska 

simuleringar av randvärdesproblemet. 
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Utökade och fördjupade studier av befintliga resultaten från modellförsöken. Exempelvis 

jämföra rörelser mellan olika försök i olika plan, horisontellt och vertikalt, och i olika 

punkter. Studera fler enskilda markörer och deras rörelser och hastigheter. 

Kvantifiera randeffekter i modellförsöken, kräver dock först existens av en relevant 

materialmodell för fibrig torv. 

Utöka erfarenheter om torvs deformationsegenskaper genom att utföra modellförsök på 

mellanförmultnad och eventuellt också högförmultnad torv. 

I modellförsök studera deformationer under lång tid och då bland annat efterlikna en van-

lig procedur vid förbelastning av vägbankar på torv, med stegvis pålastning och avlast-

ning (se avsnitt 6.7.2). 

Kommande planerade modellförsök i Kanada, bland annat som centrifugförsök, kommer 

att jämföras med resultaten av modellförsöken i denna studie (Hendry, 2020). Likaså 

kommer deras resultat, från kommande studie, att identifiera brottmekanismer att jämfö-

ras med de som tagits fram i denna studie (Hendry, 2020). 

Passiva triaxialförsök genomföras och utvärderas vad gäller möjligheter till beskrivning 

och kvantifiering av dragspänningar och draghållfasthet. Andra sätt att undersöka drag-

hållfasthet (exempelvis dragprovning) bör utvecklas. 
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	Förord 
	Statens geotekniska institut (SGI) är en myndighet med övergripande ansvar för mark-byggande, för att minska risken för ras, skred och stranderosion samt för effektivisering av efterbehandling av förorenade områden. Genom forskning, rådgivning och kunskaps-förmedling arbetar SGI för ett effektivare markbyggande genom att verka för:  
	• Ökad säkerhet för att minska risker och skador på människor, miljö och egendom 
	• Ökad säkerhet för att minska risker och skador på människor, miljö och egendom 
	• Ökad säkerhet för att minska risker och skador på människor, miljö och egendom 

	• Minskad miljö- och klimatpåverkan 
	• Minskad miljö- och klimatpåverkan 

	• Förbättrad kvalitet inom markbyggande  
	• Förbättrad kvalitet inom markbyggande  

	• Ökad produktivitet och minskade kostnader. 
	• Ökad produktivitet och minskade kostnader. 


	I denna slutrapport redovisas resultaten av en studie med modellförsök i laboratoriet på lågförmultnade torvprover, där utrustning och metodik för blockprovtagning och för mo-dellförsök har utvecklats, som har genomförts under åren 2017-2020. 
	FoU/FoI-projektet ”Deformationer och brottmekanismer i torv” har drivits som ett samar-betsprojekt mellan SGI och Trafikverket och med medverkan av torvforskare från Del-tares, Holland, och University College Dublin, Irland, inom ramen för forskningspro-grammet BIG (Branschsamverkan I Grunden; projekt B2015-24) och finansierats av båda dessa organisationer. 
	Författare av rapporten är Bo Vesterberg, David Rudebeck, Fredrik Burman, Mattias An-dersson och Martin Holmén, samtliga SGI. Dessa medarbetare har också utgjort arbets-gruppen i forskningsprojektet och det är hela lagets dedikerade insats som gjort det möj-ligt att klara av de utmaningar som projektet innebar. Vidare har Torbjörn Thuresson, SGI, bistått med gott arbete vad gäller fototeknik vid modellförsöken. 
	Vi vill lyfta fram Statens väg- och transportforskningsinstitut (i Linköping), för tillverk-ning av flertalet komponenter i utrustningarna, Marcus Valtonen-Örnhag och Anders Heyden, Lunds Tekniska Högskola, för PIV-analyserna, Peter Carlsten, f.d. Trafikverket och SGI, för idéer, diskussioner och förbättringsförslag, Cor Zwanenburg, Deltares, Hol-land, och Mike Long, University College Dublin, Irland, för deras engagemang och dis-kussioner i projektet från planering till slutförande, Michael Hendry, Univers
	Vi vill rikta ett varmt tack till dessa personer och organisationer och övriga som direkt el-ler indirekt medverkat i projektet. 
	Helene Kennedy, chef för avdelning Effektivare markbyggande, har beslutat att ge ut publikationen, Linköping i december 2020. 
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	Sammanfattning 
	Kunskapen internationellt om hur torvjordar deformeras och går till brott under vägar och järnvägar är begränsad. Vidare saknas det teoretiska materialmodeller som på ett relevant sätt beskriver inverkan av fibrer på låg- och mellanförmultnad torvs mekaniska egen-skaper. Fibrer i torv skapar en armering likt den i armerad jord. För att kunna utveckla re-levanta materialmodeller måste torvjordars deformations- och brottegenskaper och sam-band mellan spänningar och töjningar (last och deformationer) identifie
	För att bidra till kunskapen om torvs deformations- och brottegenskaper har ett forsk-ningsprojekt innehållande modellförsök i laboratoriet genomförts vid SGI. Målet med projektet var att: 
	• Baserat på resultat av modellförsök kunna detektera och beskriva uppkomna de-formationer (rörelser) och brottmekanismer vid belastning av studerade torvtyper (lågförmultnad torv). 
	• Baserat på resultat av modellförsök kunna detektera och beskriva uppkomna de-formationer (rörelser) och brottmekanismer vid belastning av studerade torvtyper (lågförmultnad torv). 
	• Baserat på resultat av modellförsök kunna detektera och beskriva uppkomna de-formationer (rörelser) och brottmekanismer vid belastning av studerade torvtyper (lågförmultnad torv). 

	• Skapa ett experimentellt underlag dels för en ökad förståelse för hur torvjordar kan deformeras under bankar och dels för att senare kunna användas för utveck-ling av materialmodeller för torvjordar (låg- och mellanförmultnad torv). 
	• Skapa ett experimentellt underlag dels för en ökad förståelse för hur torvjordar kan deformeras under bankar och dels för att senare kunna användas för utveck-ling av materialmodeller för torvjordar (låg- och mellanförmultnad torv). 


	I projektet har utvecklats en ny och fungerande utrustning och metodik dels för provtag-ning i fält av blockprover och dels för modellförsök i laboratorium på blockprover (stor-lek 1x0,5x0,25 m3).  
	Modellförsök har genomförts på lågförmultnade fibriga torvprover från två lokaler och resultaten har kunnat analyseras och deformations- och brottmönstret beskrivas. 
	Bland de slutsatser som dragits kan följande speciellt lyftas fram: 
	En konceptuell modell som beskriver brottbeteende och brottmod och med inverkan av draghållfasthet, har tagits fram dels för odränerat beteende och dels för dränerat beteende för de undersökta fibertorverna i modellförsöken. Modellerna avviker från de traditionella modellerna för bärförmågebrott i jordmaterial. 
	Uppträdande deformations- och brottmönster med typerna ”hängmatta”, lokalt brott (punkt), lokalt brott (zon) och stansbrott kan kopplas ihop med de olika delarna i last-de-formationssambandet vid odränerad belastning. Motsvarande gäller vid dränerad belast-ning, där ”hängmatta” och lokala brott uppstår men inte stansbrott. 
	Modellförsöken visar att fibrig torvs förmåga att ta dragkrafter är en del av torvens bete-ende vid belastning och att draghållfasthet i framtiden bör beaktas i materialmodeller och vid beräkningar av stabilitet, bärförmåga och sättningar. 
	Modellförsöken tydliggör att deformationer och hållfasthet, idealt, inte bör särkopplas vid analys av fibrig torv utan hänger ihop och detta borde beaktas vid dimensionering för grundläggning på torv. 
	 
	 
	 
	 
	Summary 
	International knowledge of how peat soils can be deformed and go to failure below roads and rail roads is limited. There is also a lack of theoretical material models which can in-clude the fibre action of fibrous peat in predictions of mechanical behaviour in a relevant manner. These fibres result in reinforcement of the peat. In order to develop relevant ma-terial models, the deformation and failure properties and the relation between stresses and strains (or load and deformations) must be identified. 
	In order to contribute to the knowledge of deformation and failure behaviour of fibrous peat (least and intermediate decomposed peat), SGI conducted a research project which included model tests in the laboratory. The aim of the project was to: 
	• Identify and describe deformation (movements) and failure patterns of the studied peat, based on the results of the model tests.  
	• Identify and describe deformation (movements) and failure patterns of the studied peat, based on the results of the model tests.  
	• Identify and describe deformation (movements) and failure patterns of the studied peat, based on the results of the model tests.  

	• Create an experimental basis to contribute to a better understanding of how fi-brous peat soils can be deformed below embankments, and as an experimental basis for future development of more relevant material models for peat soils, and thus possibilities for improved calculations of settlements and stability of em-bankments founded on peat. 
	• Create an experimental basis to contribute to a better understanding of how fi-brous peat soils can be deformed below embankments, and as an experimental basis for future development of more relevant material models for peat soils, and thus possibilities for improved calculations of settlements and stability of em-bankments founded on peat. 


	Equipment and methodology have been developed in the project, partly for in situ block sampling (1x0,5x0,25 m3) of peat, and partly for model tests in the laboratory of these block samples. 
	Ten model tests have been conducted on least decomposed peat samples from two sites and the results have been analysed and the deformation and failure patterns described. 
	Highlighted conclusions include: 
	A conceptual model describing failure behaviour and failure mode, including tensile forces, has been suggested for undrained behaviour and for drained behaviour respec-tively. The models deviate from traditional models for bearing capacity failure of soil ma-terials. 
	The behavioural pattern of deformation and failure, including “hanging carpet”, local fail-ure (point), local failure (zone) and punch failure (only undrained case) are related to dif-ferent parts of the corresponding load-deformation relation at undrained and drained load-ing respectively. 
	The model tests show that the capacity of fibrous peat to include tensile forces is a part of the mechanical behaviour, and that tensile strength should be included in future material models and calculations of stability, bearing capacity and settlements. 
	The model tests clarify that deformation and strength, ideally, not should be decoupled for analysis and design of foundations on fibrous peat. 
	1. Inledning 
	1.1 Bakgrund 
	Ökade trafiklaster på väg och järnväg och ökade tåghastigheter innebär ökade krav på be-fintliga bankar. I de fall de befintliga bankarna finns inom områden med torvmark till-kommer ytterligare komplexitet jämfört med icke-organiska jordar, beroende på de bris-tande kunskaperna om torvjordars respons vid belastning. En stor del av det sekundära vägnätet går över torvmark och vägarna är då ofta utförda som flytande konstruktioner di-rekt på torven. För att klargöra hur ansträngd torven är under befintliga ba
	Från litteraturstudien i det under 2016 avslutade BIG-projektet ”Erfarenheter från bygg-metoder på torvmark” (Vesterberg, Carlsten och Lindh, 2016) har konstaterats att kun-skapen internationellt om hur torvjordar deformeras och går till brott under vägar och järnvägar är begränsad. Vidare att det saknas teoretiska materialmodeller som på ett rele-vant sätt beskriver torvs beteende, särskilt för torv med fiberverkan dvs. låg- och mellan-förmultnad torv. För att kunna utveckla relevanta materialmodeller måst
	Torvjordar har ett brett spann av mekaniskt beteende mellan lågförmultnade och högför-multnade jordar, där det organiska materialets strukturella uppbyggnad med olika slags fibrer har stor betydelse för beteendet. Man kan anta att fibrerna i lågförmultnad torv re-ducerar skjuvdeformationer och att huvudsakligen vertikala deformationer uppstår under bankar. Med ökad förmultningsgrad är hypotesen att deformationsmönstret alltmer går från huvudsakligen vertikala deformationer för lågförmultnad torv till att en
	Vidare kan antas att låg- och mellanförmultnad torvs förmåga att ta dragkrafter och drag-hållfasthet har betydelse för de deformationer som utvecklas och de brottmoder som in-träffar vid belastning och den brotthållfasthet som torv uppvisar. Fibrig torvs draghållfast-het är ett till stora delar outforskat område och hänsyn tas inte till draghållfasthet vid be-räkningar för dimensionering av bankar. Det saknas kunskap om hur dragspänningar och dragtöjningar inverkar på det mekaniska beteendet och hur de ska 
	Modellförsök i laboratoriet är ett viktigt steg att ta för att bättre förstå hur torv med fiber-verkan kan deformeras i fält under och på sidan om bankar och hur dragspänningar och dragtöjningar kan inverka på deformations- och brottmönstret. 
	1.2 Syfte och mål 
	Målet med projektet var att: 
	• Baserat på resultat av modellförsök kunna detektera och beskriva uppkomna de-formationer (rörelser) och brottmekanismer vid belastning av studerade torvtyper (lågförmultnad torv). 
	• Baserat på resultat av modellförsök kunna detektera och beskriva uppkomna de-formationer (rörelser) och brottmekanismer vid belastning av studerade torvtyper (lågförmultnad torv). 
	• Baserat på resultat av modellförsök kunna detektera och beskriva uppkomna de-formationer (rörelser) och brottmekanismer vid belastning av studerade torvtyper (lågförmultnad torv). 

	• Skapa ett experimentellt underlag dels för en ökad förståelse för hur torvjordar kan deformeras under bankar och dels för att senare kunna användas för utveckl-ing av materialmodeller för torvjordar (låg- och mellanförmultnad torv). 
	• Skapa ett experimentellt underlag dels för en ökad förståelse för hur torvjordar kan deformeras under bankar och dels för att senare kunna användas för utveckl-ing av materialmodeller för torvjordar (låg- och mellanförmultnad torv). 


	I diskussion med Trafikverket i början av projektet valdes att fokusera på studier av låg-förmultnad torv, fibrig torv, och därmed torv med förväntad inverkan av fibrer på det me-kaniska beteendet. 
	Projektet genomförs för att identifiera och beskriva grunderna i fibrig torvs beteende. Detta för att bättre kunna formulera krav på de material- och beräkningsmodeller som ska utvecklas framöver. Projektet syftar till att skapa en kunskapsbas, där praktiska nyttan hu-vudsakligen tas fram i kommande projekt. Projektet redovisas och diskuteras löpande, från planering till avslut, med ledande torvforskare i världen. I framtida projekt är tanken att resultatet av arbetet ska vidareutvecklas i internationellt s
	2. Blockprovtagning – utveckling av ny utrustning och metodik 
	2.1 Inledning 
	Den utrustning och metodik för provtagning av blockprover av torv i fält som presenteras här har utvecklats i forskningsprojektet. Målet var att utveckla utrustning och provtag-ningsteknik för att i fält ta stora blockprover (1x0,5x0,25 m3) av torv, som sedan i sin fulla storlek skulle belastas i modellförsök i SGI:s laboratorium (se kapitel 3). 
	2.2 Utrustning 
	Utrustning för provtagning i fält av blockprover (1x0,5x0,25 m3) av torvmaterial har ut-vecklats i projektet, 
	Utrustning för provtagning i fält av blockprover (1x0,5x0,25 m3) av torvmaterial har ut-vecklats i projektet, 
	Figur 2-1
	Figur 2-1

	och 
	Figur 2-2
	Figur 2-2

	. SGI har tagit fram idéerna och gjort ritningar på utrustningen och dess detaljer och VTI har sedan tillverkat utrustningen. Stansen är tillverkad av rostfritt stål och utgörs av en 3 mm tjock plåt och dimensionerna är 1x0,55x0,25 m3 (0,05 m högre än slutliga provhöjden; se avsnitt 2.3). I underkant är plå-ten fasad utåt för att kunna skära av torven vid neddrivning och ta in några extra millime-ter torv för att underlätta att stansen fylls helt med torv. 

	 
	Figure
	Figur 2-1 Utrustning för provtagning av block av torv, stansen av plåt i mitten och provlådor till hö-ger i bilden. 
	 
	 
	Figure
	Figur 2-2 Stans (1x0,55x0,25 m3) av plåt av rostfritt stål för provtagning av block av torv. 
	2.3 Provtagning i fält 
	Här beskrivs den metodik som utvecklats i projektet och som användes vid provtagning av blockprover i fält i lokal i Mullsjö och Sävsjö, 
	Här beskrivs den metodik som utvecklats i projektet och som användes vid provtagning av blockprover i fält i lokal i Mullsjö och Sävsjö, 
	Figur 2-3
	Figur 2-3

	 till 
	Figur 2-14
	Figur 2-14

	. Provtagnings-metodiken är utformad för att i första hand ta upp ytliga (i praktiken ner till cirka 1,5 m djup) torvprover (block).  

	Första steget i provtagningen var att med hjälp av en grävmaskin gräva fram en jämn och horisontell yta utan inslag av vegetation och rottrådar från översta delen av torvprofilen. Det översta torvlagret, ca 3 dm, skalades därför bort, tjockleken på det skikt som skalas bort beror på aktuell lokals vegetationsförhållanden. 
	Stansen lyfts därefter ut manuellt och placeras på den horisontella ytan av torv. För att stansen vid nedpressning ska få en bra start i vertikal skärriktning (styrspår) sågas ett ca 5 cm djupt spår med fogsvans på utsidan runt om hela stansen med sågbladet vikt an mot stansen. 
	Före nedpressning kontrolleras med ett minst 1 m långt sticksondstål att inga grova rötter eller andra föremål, som kan skada stansen eller resultera i sämre kvalitet på torvprovet, finns där stansen ska pressas ned. Sticksonderingen utförs runt om hela stansen ca 2-3 dm utanför stansens kant och med ett avstånd på ca 1 dm mellan sonderingarna. 
	För att fördela trycket jämnare på stansens kanter har ett kryssformat stål tillverkats, se 
	För att fördela trycket jämnare på stansens kanter har ett kryssformat stål tillverkats, se 
	Figur 2-3
	Figur 2-3

	 och  
	Figur 2-4
	Figur 2-4

	, stålet fästes i stansen med hjälp av bultar. Stansen pressas lång-samt och försiktigt ned i torven med hjälp av en grävmaskin som trycker med skopkanten mitt på det nyss nämnda kryssformade stålet. Under tiden som nedpressning sker kontrol-leras okulärt att torven skärs av (stansas ur) och inte rör sig nedåt med stansen samt att nedpressningen sker vertikalt, dvs att stansen inte börjar luta. När nedpressningen är klar ser det ut som i 
	Figur 2-4
	Figur 2-4

	. 

	 
	Figure
	Figur 2-3. Stansen lyfts ut och placeras på den avschaktade horisontella ytan av torv. 
	 
	Figure
	Figur 2-4. Stansen är försiktigt nedpressad och fylld med torv, på stansen är ett kryssformat stål fastsatt för att fördela lasten vid nedpressning. 
	Därefter utförs en friläggning av stansen med hjälp av grävmaskin (
	Därefter utförs en friläggning av stansen med hjälp av grävmaskin (
	Figur 2-5
	Figur 2-5

	), ett ca 2 dm tjockt lager av torv närmast stansen tas bort manuellt med hjälp av en spade. När stan-sen är frilagd monteras provlådans (
	Figur 2-6
	Figur 2-6

	) sidor utvändigt stansen, se 
	Figur 2-7
	Figur 2-7

	. Tre sidor är hopskruvade från början och dessa träs runt stansen varefter den fjärde sidan (en långsida) skruvas ihop med övriga sidor. Samtliga kanter och skarvar förses med ett rela-tivt tjockt lager av silikon för att täta provlådan för att reducera risken att provet tappar vatten efter upptagning.   

	 
	Figure
	Figur 2-5. Friläggning av stansen med hjälp av grävmaskin. 
	 
	 
	Figure
	Figur 2-6. Provlåda med 3 sidor hopmonterade, övriga delar är lösa.  
	 
	 
	Figure
	Figur 2-7. Montering av provlådans sidor runt om stansen.    
	Då provlådans fyra sidor är monterade runt stansen ska stansen dras upp med hjälp av grävmaskin, lyftok och stroppar, se 
	Då provlådans fyra sidor är monterade runt stansen ska stansen dras upp med hjälp av grävmaskin, lyftok och stroppar, se 
	Figur 2-8
	Figur 2-8

	. Inuti stansen på torvprovets ovanyta place-ras tillfälligt en plywoodskiva samt tre vattenfyllda dunkar på torvprovets yta. Syftet med denna belastning är att torvprovet ska släppa från stansen och inte följa med upp då stan-sen lyfts ur provlådan. Här krävdes även ett visst manuellt tryck ovanpå vattendunkarna, utöver deras egentyngd, för att hålla provet på plats. I 
	Figur 2-9
	Figur 2-9

	 visas torvprovet i provlå-dan efter uppdragning av stansen, eftersom stansen är 55 cm hög och provlådan 50 cm behöver 5 cm överskott av torv trimmas (sågas) bort med hjälp av en fogsvans. Fogsvans visade sig vara det lämpligaste skärverktyget av de olika varianter som testades (stållina, stålplåt, m.m.). 

	 
	Figure
	Figur 2-8. Uppdragning av stansen med hjälp av stroppar fästa i stansens hörn, där vattendunkarna användes som mothåll. 
	 
	Figure
	Figur 2-9. Överskotts torv, ca 5 cm, sågas bort med fogsvans.   
	När överskottet av torven är trimmat bort appliceras ett lager med silikon på lådans träreglar och därefter skruvas ett lock fast, se 
	När överskottet av torven är trimmat bort appliceras ett lager med silikon på lådans träreglar och därefter skruvas ett lock fast, se 
	Figur 2-10
	Figur 2-10

	 och 
	Figur 2-11
	Figur 2-11

	. Notera i 
	Figur 2-10
	Figur 2-10

	 att gropen sakta men säkert har fyllts med vatten (tillrinnande ytvatten), varför arbe-tet bör utföras relativt snabbt.  

	 
	Figure
	Figur 2-10. Torvprovets yta efter bortsågning av överskott av torv. 
	 
	Figure
	Figur 2-11. Applicering av silikon på torvlådans träreglar, därefter skruvas provlådans lock på.  
	Sista steget i torvblockets inneslutning i provlådan är att med hjälp av fogsvans såga av provet i underkant av provlådan. Det har visat sig vara svårt att direkt såga helt horison-tellt i underkant på provlådan, det blir därför en kilformad torvdel kvar under lådans bot-ten som trimmas bort när provlådan tippas omkull, se 
	Sista steget i torvblockets inneslutning i provlådan är att med hjälp av fogsvans såga av provet i underkant av provlådan. Det har visat sig vara svårt att direkt såga helt horison-tellt i underkant på provlådan, det blir därför en kilformad torvdel kvar under lådans bot-ten som trimmas bort när provlådan tippas omkull, se 
	Figur 2-12
	Figur 2-12

	. I 
	Figur 2-13
	Figur 2-13

	 monteras provlådans botten och torvprovet är nu helt inkapslat i en låda av formplaywood och träreglar. I provlådans kortsidor finns kullagerbaserade fästen som används för att flytta lådan med dess innehåll. Provlådans lyfts (
	Figur 2-14
	Figur 2-14

	)  ur gropen med hjälp av grävma-skinen och ett lyftok med kättingar som fästes i provlådans sidor, de kullagerbaserade fäs-tena. Grävmaskinen larvar sakta iväg med provlådan till en släpvagn för vidare transport in till laboratoriet, provlådan med torven väger totalt cirka 140 kg där själva torven väger cirka 125 kg. 

	I 
	I 
	Figur 2-15
	Figur 2-15

	 visas SGI:s gamla torvprovtagare, 100 mm diameter, med vilken torvprover också togs och som kan användas manuellt på ytliga djup. 

	 
	Figure
	Figur 2-12. Trimning av torvprovets bottenyta. 
	 
	 
	Figure
	Figur 2-13. Montering av provlådans botten. 
	 
	Figure
	Figur 2-14. Provlådans lyfts ur gropen med hjälp av grävmaskinen och ett lyftok med kättingar som fästes i provlådans sidor.   
	 
	    
	Figure
	Figure
	Figur 2-15 SGI:s gamla torvprovtagare, 100 mm, vänster bild provtagaren, höger bild provtagaren slås ner. 
	3. Modellförsök – utveckling av ny utrustning och metodik 
	3.1 Inledning 
	Den utrustning och metodik för modellförsök som presenteras här har utvecklats i forsk-ningsprojektet. Målet var att utveckla: utrustning, försöksmetodik, mätteknik och utvärde-ringsmetodik. Detta för att kunna beskriva uppkomna deformationer och brott för stora torvprover i modellförsök i laboratorium. 
	Idén var att i modellskala i modellförsök i laboratorium efterlikna belastningssituationen, dvs. last-deformationsförhållanden, för torv under en järnvägs- och vägbank, dels mot-svarande fallet bank utan tryckbankar och dels fallet bank med tryckbankar. Därför valdes att belasta rektangulära block av torvprover och därmed fallet med plant deformationstill-stånd (som också är fallet under en verklig bank i fält), 
	Idén var att i modellskala i modellförsök i laboratorium efterlikna belastningssituationen, dvs. last-deformationsförhållanden, för torv under en järnvägs- och vägbank, dels mot-svarande fallet bank utan tryckbankar och dels fallet bank med tryckbankar. Därför valdes att belasta rektangulära block av torvprover och därmed fallet med plant deformationstill-stånd (som också är fallet under en verklig bank i fält), 
	Figur 3-1
	Figur 3-1

	. Genom en genomskin-lig skiva skulle rörelserna i torven kunna följas med lämplig teknik. De slutliga provdi-mensionerna på de undersökta torvproven i form av rätblock i modellförsöken blev 1x0,5x0,25 m3. 

	   
	Figure
	Figure
	Figur 3-1 Tidig skiss i projektet för att förenklat beskriva belastningsrigg och provlåda för modellför-söken, här illustrerat för fallet belastning med tre plattor, dvs. motsvarande bank och tryckbankar.  
	 
	 
	3.2 Provningsrigg och belastningsplattor 
	Den provningsrigg som har utvecklats och tillverkats, skulle möta kraven för modellför-söken, se 
	Den provningsrigg som har utvecklats och tillverkats, skulle möta kraven för modellför-söken, se 
	Figur 3-2
	Figur 3-2

	 och 
	Figur 3-3
	Figur 3-3

	. SGI stod för idén, konstruktions- och ritningsunderlag. VTI tillverkade ingående komponenter och satte samman utrustningen. Riggens bordsyta möjliggör hantering och fixering av provet. Ramen är utformad för att vid provning föra lasten från belastningsenheten ner, via prov och bordsyta, till underliggande balkar. Ra-mens övre balkar gör det möjligt att justera läget för belastningsenheten i sid- och djupled. Det är möjligt att justera belastningsenhetens vinkel i förhållande till pro-vet/bordsytan.  

	 
	Figure
	Figur 3-2 Provningsrigg inklusive belastningsplattor, som utvecklats i projektet.  
	 
	Belastningsenheten består av tre belastningsplattor, en elektromekanisk cylinder, två sta-tiv för vikter, tre lägesgivare och en lastcell. De tre belastningsplattorna är tillverkade av aluminium och har storleken 200x240 mm2, 
	Belastningsenheten består av tre belastningsplattor, en elektromekanisk cylinder, två sta-tiv för vikter, tre lägesgivare och en lastcell. De tre belastningsplattorna är tillverkade av aluminium och har storleken 200x240 mm2, 
	Figur 3-3
	Figur 3-3

	 och 
	Figur 3-4
	Figur 3-4

	. Mittenplattan belas-tas med en elektromekanisk cylinder och sidoplattorna belastas med vikter. Mittenplattan 

	kan belasta torven antingen genom att påföra rörelser (exempelvis konstant rörelsehastig-het) eller genom att styra lasten (exempelvis stegvis pålastning). 
	Plattorna har på undersidan belagts med en typ av ”halkskydd”, detta för att få en råare yta och därmed bättre vidhäftning/friktion mellan platta och torv. Vidare har plattornas kanter avrundats för att undvika att kanten skär av torvfibrerna vid belastning. Hål med diametern 3 mm, har borrats genom plattorna, ca 28 hål per platta, för att underlätta drä-nering även genom plattorna (förutom att dränering är fri på obelastade ytor på ovanytan av provet). Sidoplattorna är möjliga att ha antingen ledade, dvs. 
	Notera att mittenplattan och sidoplattorna är en förenkling av förhållandena för väg- och järnvägsbankar och tryckbankar i fält, dels för att plattorna är styva och dels för att ban-kar har slänter där lasten går från störst vid släntkrön (eller bankmitt) och avtar till noll vid släntfot. 
	Mittenplattan är försedd med en nål, centriskt placerat vid plattans underkant, för att möj-liggöra portrycksmätning antingen 3 eller 10 cm under mittenplattans underyta. De tre lä-gesgivarna (en givare för var platta) har mätområde 0-300 mm. Lastcellen (vid mitten-plattan) har mätområde 0-10 kN. Den elektromekaniska cylindern har slaglängd 300 mm och maximal kraft 20 kN. 
	 
	Figure
	Figur 3-3 Provningsrigg med tre belastningsplattor, lägesgivare, belastningscylinder (mittenplattan), stativ för vikter (sidoplattorna) och portrycksnål (under mittenplattan). 
	 
	 
	Figure
	Figur 3-4 Sidoplatta med hål för dränering.  
	Funktionstest av belastningssystemet genomfördes före modellförsöken, 
	Funktionstest av belastningssystemet genomfördes före modellförsöken, 
	Figur 3-5
	Figur 3-5

	. Detta för att kontrollera att styrningen av försöket kunde genomföras som önskat, dvs. att last-cylindern som styr mittenplattans rörelse kan kontrolleras både i form av rörelser och tryck och att dödviktsystemet på sidoplattor fungerar. Programvara som är kopplad till styrning och insamling av data från lastcell, lägesgivare och portrycksgivare är program-merad av SGI i LabVIEW från National Instruments. 

	 
	 
	 
	Figure
	Figur 3-5 Funktionstest av belastningsutrustningen, före modellförsöken, med dödvikter på sidoplat-torna och hydraulisk styrning (via dator) av lastcell för mittenplattan. 
	 
	3.3 Provningscell 
	Provpreparering 
	Torvprovet som ska belastas i provningsriggen byggs redan i fält in i den provlåda som används vid modellförsöken, se avsnitt 
	Torvprovet som ska belastas i provningsriggen byggs redan i fält in i den provlåda som används vid modellförsöken, se avsnitt 
	2.3
	2.3

	. I samband med modellförsöken i laboratoriet öppnas lådan genom att formplywoodskivan på en av långsidorna tas bort och ersätts med en styv och hållfast (12 mm tjock) och genomskinlig skiva (av polykarbonat). Före lång-sidan på lådan skruvas bort läggs lådan på sidan så att skivan som ska tas bort är överst. Direkt efter borttagning av skivan kontrolleras ytan på provet (avskärning av eventuella stora fibrer som sticker ut, eventuella hålrum och jämnhet), därefter tillförs provet med vatten (ca 2-3 liter) 
	3.4
	3.4

	) i ett förutbestämt mönster med hjälp av en specialtillverkad linjal/distans, se 
	Figur 3-6
	Figur 3-6

	. Därefter läggs en sträng med silikon på lådkanten där plexiglasskivan senare skruvas fast. Plexiglasskivan placeras för-siktigt på markörerna och trycks med ett jämt tryck ner sista biten vilket gör att markö-rerna följer med och får en bra anliggning mot plexiglasskivan, se 
	Figur 3-7
	Figur 3-7

	. Plexiglasski-van skruvas fast med hjälp av en förstyvad stålram, se 
	Figur 3-8
	Figur 3-8

	. Sedan reses lådan upp i provningsläge och formplywoodskivan som utgör lådans lock (plattan på ovanytan) tas bort, 
	Figur 3-9
	Figur 3-9

	. I 
	Figur 3-10
	Figur 3-10

	 visas hur lådan med provet transporteras till provningsriggen och lyfts på plats. Innan försöket kan börja förs belastningsplattorna ner mot torvprovets 

	yta, där anliggningen och kontakttrycket kan kontrolleras med lastcellen som finns på provningsriggens hydrauliska styrsystem, se 
	yta, där anliggningen och kontakttrycket kan kontrolleras med lastcellen som finns på provningsriggens hydrauliska styrsystem, se 
	Figur 3-11
	Figur 3-11

	.  

	 
	En enkel film har tagits fram som visar metodiken vid genomförande av modellförsöken, filmat i samband med ett av modellförsöken, och den finns på www.youtube.com: sök på ”statens geotekniska institut” och därefter ”Torvförsök på SGI”. 
	 
	   
	Figure
	Figure
	Figur 3-6. I bilden t.v. visas hur vatten tillförs torvprovet för att säkerställa vattenmättnad före prov-ning. I bilden t.h. visas hur de 100/150 mm långa plastmarkörerna trycks in i torvprovet, för att kunna skapa ett givet mönster med markörena används en specialtillverkad linjal med urfrästa hack där markörerna trycks ner. 
	  
	Figure
	Figur 3-7. Plexiglasskivan läggs försiktigt ner med först kontakt mot markörerna och därefter med kontakt mot fogen av silikon och lådkanten. 
	 
	Figure
	Figur 3-8. Plexiglasskivan skruvas fast och hålls på plats med hjälp av en förstyvad stålram. Mot glasskivan ses även silikonfogen som ska förhindra att vatten tränger ut ur provlådan.  
	  
	Figure
	Figure
	Figur 3-9. I bilden t.v. visas hur lådan lyfts upp i provningsläge efter det att plexiglasskivan och stål-ramen har skruvats fast. I bilden t.h. visas provlådan i provningsläge efter det att lådans lock har skruvats loss och tagits bort. 
	 
	Figure
	Figur 3-10. Provlådan flyttas till provningsriggen och lyfts på plats samt förankras i riggen.  
	 
	Figure
	Figur 3-11. Provlådan på plats i provningsriggen. Innan försöket börjar förs belastningsplattorna ner mot torvprovets yta och anliggningen kontrolleras med lastcellen som finns fastmonterad på hyd-rauliska styrsystemet. Datorkontroll till vänster som är kopplad till styrning och insamling av data från lastcell, lägesgivare och portrycksgivare. 
	3.4 Bildbehandlingsteknik 
	Fototeknik och bildbehandlingsanalys har använts för att analysera och presentera torvens rörelser vid belastning i modellförsöken. Som metodik att detektera rörelserna (deformat-ionerna) under modellförsöken valdes PIV-analys (Particle Image Velocimetry). PIV-ana-lys har tidigare använts i olika experimentella försöksuppställningar för att följa rörelser i jordmaterial exempelvis Boylan & Long (2009), Stanier & White (2013), den Haan & Grognet (2014), Take (2015), Stanier et al. (2015), och grunden för PIV
	Fototeknik och bildbehandlingsanalys har använts för att analysera och presentera torvens rörelser vid belastning i modellförsöken. Som metodik att detektera rörelserna (deformat-ionerna) under modellförsöken valdes PIV-analys (Particle Image Velocimetry). PIV-ana-lys har tidigare använts i olika experimentella försöksuppställningar för att följa rörelser i jordmaterial exempelvis Boylan & Long (2009), Stanier & White (2013), den Haan & Grognet (2014), Take (2015), Stanier et al. (2015), och grunden för PIV
	Figur 3-12
	Figur 3-12

	. Vid PIV-ana-lys utgår man ifrån ett referensfoto (starttillståndet) som delas in i mindre sektorer (pat-ches). Dessa sektorer tilldelas ett definierat sökområde inom vilket programmet söker ef-ter sektorn i de påföljande fotona. Skillnaden i position i x- och y-koordinater mellan sek-torn i referensfotot och i påföljande foton, där torven har deformerats, utgör den uppmätta töjningen. 

	I modellförsöken i denna studie valdes slutligen att använda markörer för att med PIV-teknik följa torvens rörelser. (Initialt testades möjligheten att följa enskilda fibrers rörelse med PIV-tekniken, men det visade sig vara problematiskt med kontrasterna i bilderna be-roende på reflektioner från genomskinliga skivan.) 
	Markörerna placerade ut (trycktes försiktigt in) i torven med en specialtillverkad linjal och enligt ett givet mönster, 5,0 cm mellan varje rad och 4,8 cm mellan markörerna på en rad, totalt 167 markörer i ett prov, se 
	Markörerna placerade ut (trycktes försiktigt in) i torven med en specialtillverkad linjal och enligt ett givet mönster, 5,0 cm mellan varje rad och 4,8 cm mellan markörerna på en rad, totalt 167 markörer i ett prov, se 
	Figur 3-13
	Figur 3-13

	. Två olika markörer av plast användes, 100 mm respektive 50 mm långa med en tjocklek på livet som var 4 mm. Markörerna hade runda huvuden för att minska friktionen och de tillverkades genom utskrift från 3D-skrivare.  

	För att följa markörernas rörelser i torven har fotografier tagits på den genomskinliga ski-van (av polykarbonat) med en kamera med ett typiskt intervall på var femte sekund, 
	För att följa markörernas rörelser i torven har fotografier tagits på den genomskinliga ski-van (av polykarbonat) med en kamera med ett typiskt intervall på var femte sekund, 
	Figur 3-14
	Figur 3-14

	. Som kamera användes en spegellös Nikon Z6 med ett 24-70 mm 4,0 objektiv och med strömadapter för att klara de längre fotograferingarna. Det fanns timer på kameran för att fotografera enligt förutbestämda tidsintervall. 

	Bilderna som tagits på modellförsöken med markörerna, har processats genom bildbe-handlingsteknik (PIV-teknik) av Lunds Tekniska Högskola (Matematikinstitutionen, som har bildbehandlingsteknik som ett tillämpningsområde för sina matematiska verktyg). Som utdata av detta har presenterats x- och y-koordinaten för varje markör i varje bild. SGI har sedan synkat dessa data mot tidpunkten för respektive bild (digital klocka längst ner till vänster i varje bild). Baserat på detta dataunderlag har i forskningsproj
	Bilderna som tagits på modellförsöken med markörerna, har processats genom bildbe-handlingsteknik (PIV-teknik) av Lunds Tekniska Högskola (Matematikinstitutionen, som har bildbehandlingsteknik som ett tillämpningsområde för sina matematiska verktyg). Som utdata av detta har presenterats x- och y-koordinaten för varje markör i varje bild. SGI har sedan synkat dessa data mot tidpunkten för respektive bild (digital klocka längst ner till vänster i varje bild). Baserat på detta dataunderlag har i forskningsproj
	Figur 3-15
	Figur 3-15

	. Filmer baserade på still-bilder har också tagits fram för att analysera torvens rörelser. 

	Se avsnitt 6.2 för diskussion av bedömning av positionsfel (mätfel) för markörerna. 
	 
	 
	Figure
	Figur 3-12. Metodik vid hantering av bilder vid PIV-analys (från White et al., 2003). 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Figure
	b) 
	 
	Figure
	a) 
	Figur 3-13. a) Markörer placerade i torvprovet före genomskinliga plastskivan monteras. b) Markö-rer av plast (100 mm långa).  
	 
	 
	InlineShape

	Figur 3-14. Kamera (i förgrunden) som automatiskt tar fotografier av pågående modellförsök. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Figure
	b) 
	 
	Figure
	a) 
	Figur 3-15. Exempel på presentation av resultat från PIV-analys av modellförsöken. Figurerna visar rörelser under konsolideringsfasen (belastning från 0 till 20 kPa) av försök 2. I figur a) är resultatet inlagt i fotografi som visar tillståndet vid slutet av konsolideringsfasen, och i b) visas överst i bilden de tre plattornas ursprungliga läge vid starten av försöket.  
	 
	4. Fältlokaler 
	4.1 Inledning 
	Fältlokalerna i projektet ligger i Mullsjö och Sävsjö i Småland, där blockprover har tagits med provtagningsutrustningen utvecklad i projektet, se vidare i avsnitt 4.2 och 4.3. 
	4.2 Mullsjö - Fältförhållanden och basegenskaper 
	4.2.1 Lokalisering 
	Provområdet i Mullsjö (Bredmossen) ligger utmed väg 26/47, ca 8 km sydost om Mull-sjö, se 
	Provområdet i Mullsjö (Bredmossen) ligger utmed väg 26/47, ca 8 km sydost om Mull-sjö, se 
	Figur 4-1
	Figur 4-1

	. En ombyggnation av Väg 26/47 utfördes i samband med provtagning av torven och maskiner från dessa entreprenadarbeten användes för upptagningen av block-proverna i Mullsjö. I 
	Figur 4-2
	Figur 4-2

	 och 
	Figur 4-3
	Figur 4-3

	 visas provpunkterna SGI 1 och 2 i plan samt koordinaterna för punkterna, i dessa provpunkter har 100 mm torvprover tagits upp med SGI:s torvprovtagare (augusti 2017). I 
	Figur 4-3
	Figur 4-3

	 och 
	Figur 4-4
	Figur 4-4

	 visas platsen där blockpro-ver med torv från Mullsjö har tagits upp i två olika omgångar (augusti 2018 och mars 2019), platsen är belägen mellan den gamla väg 26/47 och nysträckningen för väg 26/47.  

	 
	Figure
	Figur 4-1. Översiktskarta med fältlokal Mullsjö. 
	 
	 
	 
	Figure
	Figur 4-2 Provområdet i Mullsjö intill väg 26/47, med provtagning i punkt 1 och 2 med SGI:s torv-provtagare, för baskarakterisering och ödometerförsök. 
	 
	Figure
	Figur 4-3 Provtagningsytor i Mullsjö där blockprover tagits för försöksomgång 1 och 2. Koordinatsy-stem SWEREF 99 TM. 
	 
	 
	Figure
	Figur 4-4 Blockprovtagning i Mullsjö första försöksomgång intill ny byggnation av väg 26/47 till vänster och befintlig väg 26/47 till höger. 
	4.2.2 Basegenskaper 
	 
	Basegenskaper 
	För torven i Mullsjö har prover tagits med SGI:s torvprovtagare, 100 mm diameter, på djupen 0,40-1,00 m. På dessa djup varierade egenskaperna enligt: densiteten 0,91-1,00 t/m3, vattenkvoten 1200-1665 % och torven benämndes som H2 (lågförmultnad) på von Post-skalan, se 
	För torven i Mullsjö har prover tagits med SGI:s torvprovtagare, 100 mm diameter, på djupen 0,40-1,00 m. På dessa djup varierade egenskaperna enligt: densiteten 0,91-1,00 t/m3, vattenkvoten 1200-1665 % och torven benämndes som H2 (lågförmultnad) på von Post-skalan, se 
	Figur 4-5
	Figur 4-5

	 och 
	Figur 4-6
	Figur 4-6

	, och är en orange/brun sphagnum torv (vitmossa) vilket även Trafford (2018) konstaterade. Densiteten för torvproverna är låg, vilket tyder på att proverna inte är fullt vattenmättade, vilket kan bero på ett de är tagna ganska nära markytan. 

	En bit av torven har trasslats ut i ett överskott av vatten och sedan försiktigt lagts på en vattenfylld bricka, 
	En bit av torven har trasslats ut i ett överskott av vatten och sedan försiktigt lagts på en vattenfylld bricka, 
	Figur 4-7
	Figur 4-7

	. Det kan ses att det är en stor variation i typ av fiber och fib-rerna längd. Fibrerna bedömdes utgöras av mossa, vass, rottrådar, mm. Några rottrådar är längre än 50 mm.  

	 
	 
	 
	 
	Figure
	Figur 4-5. Benämning, densitet, vattenkvot och humifieringsgrad, Mullsjötorv. 
	 
	 
	Figure
	Figur 4-6 Prov av torv tagen med SGI:s torvprovtagare, som snittats vertikalt och sedan vikts ut åt sidan, djup 0,90-1,0 m, Mullsjötorv. 
	 
	 
	Figure
	Figur 4-7 Torv från Mullsjö som lösts upp i vatten, skala i mm längs upp till höger. 
	4.3 Sävsjö - Fältförhållanden och basegenskaper 
	4.3.1 Lokalisering 
	Provområdet i Sävsjö (Store mosse) ligger i anslutning till en aktiv torvtäkt, ca 7 km sö-der om Sävsjö, se 
	Provområdet i Sävsjö (Store mosse) ligger i anslutning till en aktiv torvtäkt, ca 7 km sö-der om Sävsjö, se 
	Figur 4-8
	Figur 4-8

	. Provtagning av torven i Sävsjö utfördes med en bredlarvad grävmaskin från torvtäkten.  I 
	Figur 4-9
	Figur 4-9

	 visas provpunkten SGI 3 i plan samt koordinaten för punkten, vid provpunkten SGI 3 har dels 100 mm torvprover tagits upp med SGI:s torvprovtagare och dels 2 blockprover med torv. Provtagning utfördes under oktober 2019 i sydöstra hörnet av torvtäkten, på provtagningsplatsen var markvegetationen (bus-kar och mindre tallar) avlägsnade men ingen ytterligare åverkan med tanke på närheten till torvtäkten.    

	 
	Figure
	Figur 4-8 Översiktskarta med fältlokal Sävsjö. 
	 
	 
	Figure
	Figur 4-9. Provtagningspunkt i Sävsjö med provtagning i punkt 3 med SGI:s torvprovtagare, för bas-karakterisering samt upptagning av blockprover för försöksomgång 3. Koordinatsystem SWEREF 99 TM. 
	4.3.2 Basegenskaper 
	För torven i Sävsjö har prover tagits med SGI:s torvprovtagare, 100 mm diameter, på dju-pen 0,30-0,80 m. Djupen för proven i 
	För torven i Sävsjö har prover tagits med SGI:s torvprovtagare, 100 mm diameter, på dju-pen 0,30-0,80 m. Djupen för proven i 
	Figur 4-10
	Figur 4-10

	 utgår från den avschaktade ytan (som var startnivå för stansningen av blockproverna). På dessa djup varierade egenskaperna enligt: densiteten 0,75-0,91 t/m3, vattenkvoten 870-1544 % och torven benämndes som H2 i överst och H3 därunder (lågförmultnad) på von Post-skalan, 
	Figur 4-10
	Figur 4-10

	, och är en brun sphagnum torv (vitmossa). Densiteten för torvproverna är låg, vilket tyder på att proverna inte är fullt vattenmättade, vilket kan bero på ett de är tagna ganska nära markytan. 

	En bit av torven har trasslats ut i ett överskott av vatten och sedan försiktigt lagts på en vattenfylld bricka, 
	En bit av torven har trasslats ut i ett överskott av vatten och sedan försiktigt lagts på en vattenfylld bricka, 
	Figur 4-11
	Figur 4-11

	. Det förefaller vara ungefär samma typ av fibrer som i Mull-sjö, dvs. mossa, vass, rottrådar, mm. Det som framför allt skiljer är en högre andel av långa rottrådar i Sävsjötorv. 

	 
	Figure
	Figur 4-10. Benämning, densitet, vattenkvot och humifieringsgrad, Sävsjötorv. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Figure
	Figur 4-11. Torv från Sävsjö som lösts upp i vatten, skala i mm längs upp till vänster. 
	4.4 Ödometerförsök – Mullsjö och Sävsjö 
	Ödometerförsök har utförts på torvprover i SGI:s nya datorstyrda utrustning för att under-söka kompressionsegenskaper. Försöken har utförts antingen med provet belastat över hela sin ändyta (100 mm), dvs. på normalt sätt vid ödometerförsök, eller belastat på en begränsad del av ändytan (30 mm diameter), se 
	Ödometerförsök har utförts på torvprover i SGI:s nya datorstyrda utrustning för att under-söka kompressionsegenskaper. Försöken har utförts antingen med provet belastat över hela sin ändyta (100 mm), dvs. på normalt sätt vid ödometerförsök, eller belastat på en begränsad del av ändytan (30 mm diameter), se 
	Figur 4-12
	Figur 4-12

	 till 
	Figur 4-14
	Figur 4-14

	. Försöken utför-des med stegvis pålastning där varje laststeg varade 24 timmar. 

	I 
	I 
	Figur 4-13
	Figur 4-13

	 och 
	Figur 4-14
	Figur 4-14

	 framgår att ovankanten/krönet är trattformad (böjd) i kvarstå-ende hålet efter stämpen tagits bort. Detta orsakat av fiberverkan hos den undersökta låg-förmultnade torven (se vidare diskussion i kapitel 6). 

	I 
	I 
	Figur 4-15
	Figur 4-15

	 och 
	Figur 4-16
	Figur 4-16

	 visas resultat av ödometerförsöken på torvprov från Mullsjö och Sävsjö, proven tagna med SGI torvprovtagare (100 mm), dels med belastning med li-ten stämp och dels med belastning över hela ytan. Större vertikaldeformationer fås vid be-lastning över hela ytan och därmed också lägre sekantmoduler, i jämförelse med belast-ning över begränsad del av ytan (se vidare diskussion i kapitel 6). 

	 
	  
	Figure
	Figur 4-12 Ödometerförsök med belastning på en begränsad del av ändytan på torvprovet (Mullsjö). 
	 
	 
	 
	Figure
	Figur 4-13 Torvprovet (Mullsjö) belastat på begränsad yta i ödometer. 
	 
	Figure
	Figur 4-14 Torvprov (Mullsjö) delat, efter att ha belastats på begränsad yta i ödometer. 
	 
	 
	 
	Figure
	b) 
	 
	Figure
	a) 
	Figur 4-15 Ödometerförsök utfört med stegvis pålastning med belastning över hela ytan (svarta kryss) respektive belastning över begränsad yta (röda kvadrater) på torv från Mullsjö. 
	 
	 
	Figure
	b) 
	 
	Figure
	a) 
	Figur 4-16 Ödometerförsök utfört med stegvis pålastning med belastning över hela ytan (svarta kryss) respektive belastning över begränsad yta (gröna kvadrater) på torv från Sävsjö. 
	 
	 
	5. Modellförsök – resultat och analys 
	5.1 Inledning 
	I detta kapitel beskrivs resultaten av de modellförsök som genomförts på torv. Utrustning och metodik för modellförsöken har utvecklats i forskningsprojektet, och detta presente-ras i kapitel 3. Likaså presenteras i kapitel 3 den bildbehandlingsteknik som använts för att studera torvens rörelser. Inom ELGIP:s torvgrupp, där SGI ingår, har en artikel skri-vits med pågående torvforskning i gruppen, med bland annat en kortfattad beskrivning av modellförsöken (Zwanenburg, Vesterberg, Paniagua & Long, 2021). 
	Modellförsöken har utförts i syfte att studera hur lågförmultnad torv, dvs. torv med fiber-verkan, deformeras och går till eventuellt brott motsvarande fallet bank respektive fallet bank med tryckbankar, och då i nerskalad storlek (blockprover 1,0 x 0,5 x 0,25 m3) i la-boratoriet. 
	5.2 Försöksprogram 
	Modellförsöken har genomförts i tre försöksomgångar med fyra modellförsök vardera i omgång 1 och 2 samt två försök i omgång 3, dvs. totalt 10 modellförsök. Försöksförut-sättningarna har varierat mellan omgångarna och de enskilda försöken, se 
	Modellförsöken har genomförts i tre försöksomgångar med fyra modellförsök vardera i omgång 1 och 2 samt två försök i omgång 3, dvs. totalt 10 modellförsök. Försöksförut-sättningarna har varierat mellan omgångarna och de enskilda försöken, se 
	Tabell 5-1
	Tabell 5-1

	 till  
	Tabell 5-7
	Tabell 5-7

	. De åtta första modellförsöken, försök 1-8, har utförts på lågförmultnad torv från lokal Mullsjö (se avsnitt 4.2) och de två sista, försök 9-10, på lågförmultnad torv från lokal Sävsjö (se avsnitt 4.3). 

	 
	Modellförsök 1-4 
	Försöksomgång 1 omfattar modellförsök 1-4 från lokal Mullsjö. Försök 1 och 2 respek-tive 3 och 4 genomfördes som duplicerade försök för att studera repeterbarheten i för-söksmetodiken, försök 1 och 2 utfördes med sidoplattor (motsvarande tryckbankar i fält) och försök 3 och 4 utan sidoplattor. Vid försök 1-4 utfördes först en ”konsolideringsfas” upp till 20 kPa på alla aktiva plattor, varvid en stegvis belastning (3-6-9-12-15-18-20 kPa) genomfördes under totalt 60-75 minuter. Därefter genomfördes en ”skjuvn
	Försöksomgång 1 omfattar modellförsök 1-4 från lokal Mullsjö. Försök 1 och 2 respek-tive 3 och 4 genomfördes som duplicerade försök för att studera repeterbarheten i för-söksmetodiken, försök 1 och 2 utfördes med sidoplattor (motsvarande tryckbankar i fält) och försök 3 och 4 utan sidoplattor. Vid försök 1-4 utfördes först en ”konsolideringsfas” upp till 20 kPa på alla aktiva plattor, varvid en stegvis belastning (3-6-9-12-15-18-20 kPa) genomfördes under totalt 60-75 minuter. Därefter genomfördes en ”skjuvn
	Tabell 5-1
	Tabell 5-1

	. 

	Vid försök 1-4 studerades torvens beteende vid en relativt snabb belastningshastighet un-der ”skjuvningsfasen”, se 
	Vid försök 1-4 studerades torvens beteende vid en relativt snabb belastningshastighet un-der ”skjuvningsfasen”, se 
	Tabell 5-2
	Tabell 5-2

	. Detta skulle kunna motsvara situationen vid kort-

	tidsbelastning i fält med dräneringsmöjligheter (riktat uppåt) av porvatten från torven, ex-empelvis vid snabb uppbyggnad av en bank eller vid belastning orsakad av exempelvis larvgående grävmaskin. Vid försök 1-4 mättes portrycket som utvecklades mitt under mittenplattan med den långa nålen, dvs. på 10 cm djup under mittenplattan. 
	 
	Modellförsök 5-8 
	Försöksomgång 2 omfattar modellförsök 5-8 på torv från lokal Mullsjö. I denna för-söksomgång genomfördes försöken under långsam belastningshastighet, i syfte att komma nära dränerade förhållanden, till skillnad från försök 1-4 där relativt hög belast-ningshastighet påfördes under ”skjuvningsfasen”. 
	Proven belastades på olika sätt i modellförsök 5-8, se 
	Proven belastades på olika sätt i modellförsök 5-8, se 
	Tabell 5-1
	Tabell 5-1

	 och 
	Tabell 5-3
	Tabell 5-3

	 till 
	Tabell 5-6
	Tabell 5-6

	. Försök 5 genomfördes som en kombination av laststyrd och deformationsstyrd (de-formationsstyrd mellan laststegen motsvarande stegvis pålastning) och försök 6 och 7 som laststyrd (stegvis pålastning).  

	Försök 8 utfördes precis som försök 3 och 4, fast med skillnaden att ”skjuvningsfasen” genomfördes med långsam rörelsehastighet hos mittenplattan, se 
	Försök 8 utfördes precis som försök 3 och 4, fast med skillnaden att ”skjuvningsfasen” genomfördes med långsam rörelsehastighet hos mittenplattan, se 
	Tabell 5-6
	Tabell 5-6

	, detta för att jämföra beteendet vid långsam och snabb belastningshastighet (idealt dränerade kontra odränerade förhållanden). Tanken var också att jämföra beteendet vid långsam deformat-ionsstyrd belastning (försök 8) med långsam laststyrd belastning (försök 6 och försök 5) för fallet utan sidoplattor. 

	Försök 5, 6 och 8 kördes utan sidoplattor och försök 7 med sidoplattor. Försök 7 utfördes enligt samma belastningsschema som försök 6, och med skillnaden att sidoplattor använ-des. Belastningen på torvprovet utfördes under ca 4 dygn för vardera försök 5, 6, 7 och 8. Vid försöken mättes portrycket som utvecklades mitt under banken med den korta nålen, dvs. på 3 cm djup under mittenplattan. 
	Vid modellförsök 1-10 användes markörer som var 50 mm långa. Dessutom komplettera-des med cirka 20 markörer som var 100 mm långa.  
	 
	Modellförsök 9-10 
	Försöksomgång 3 omfattar modellförsök 9-10 på torv från lokal Sävsjö. I denna för-söksomgång genomfördes försöken som deformationsstyrda i ”skjuvningsfasen”, med be-lastningshastighet som var snabb (försök 9) respektive långsam (försök 10). Proven kon-soliderades för 20 kPa före skjuvningsfasen och försöken utfördes utan sidoplattor, se 
	Försöksomgång 3 omfattar modellförsök 9-10 på torv från lokal Sävsjö. I denna för-söksomgång genomfördes försöken som deformationsstyrda i ”skjuvningsfasen”, med be-lastningshastighet som var snabb (försök 9) respektive långsam (försök 10). Proven kon-soliderades för 20 kPa före skjuvningsfasen och försöken utfördes utan sidoplattor, se 
	Ta-bell 5-1
	Ta-bell 5-1

	 och 
	Tabell 5-7
	Tabell 5-7

	. Vid försöken mättes portrycket som utvecklades mitt under ban-ken med den korta nålen. 

	  
	 
	 
	 
	 
	Tabell 5-1 Förutsättningar för Modellförsök 1-10. 
	Modellförsök nr 
	Modellförsök nr 
	Modellförsök nr 
	Modellförsök nr 
	Modellförsök nr 
	Lokal (Mullsjö/Sävsjö) 

	1 
	1 
	M 

	2 
	2 
	M 

	3 
	3 
	M 

	4 
	4 
	M 

	5 
	5 
	M 

	6 
	6 
	M 

	7 
	7 
	M 

	8 
	8 
	M 

	9 
	9 
	S 

	10 
	10 
	S 



	Utan sidoplattor 
	Utan sidoplattor 
	Utan sidoplattor 
	Utan sidoplattor 
	Med sidoplattor 

	 
	 
	x 

	 
	 
	x 

	x 
	x 

	x 
	x 

	x 
	x 

	x 
	x 

	 
	 
	x 

	x 
	x 

	x 
	x 

	x 
	x 


	Snabb deformationsstyrd 
	Snabb deformationsstyrd 
	Snabb deformationsstyrd 
	Långsam deformations-styrd 

	x 
	x 

	x 
	x 

	x 
	x 

	x 
	x 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 
	x 

	x 
	x 

	 
	 
	x 


	Stegvis långsam last hela försöket 
	Stegvis långsam last hela försöket 
	Stegvis långsam last hela försöket 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	x 
	x 

	x 
	x 

	x 
	x 

	 
	 

	 
	 

	 
	 


	Stegvis last 0-20 kPa 
	Stegvis last 0-20 kPa 
	Stegvis last 0-20 kPa 

	x 
	x 

	x 
	x 

	x 
	x 

	x 
	x 

	x 
	x 

	x 
	x 

	x 
	x 

	x 
	x 

	x 
	x 

	x 
	x 


	Portrycksnål lång 
	Portrycksnål lång 
	Portrycksnål lång 
	Portrycksnål kort 

	x 
	x 

	x 
	x 

	x 
	x 

	x 
	x 

	 
	 
	x 

	 
	 
	x 

	 
	 
	x 

	 
	 
	x 

	 
	 
	x 

	 
	 
	x 




	 
	Tabell 5-2 Förutsättningar för modellförsök 1-4. 
	Modell-försök 
	Modell-försök 
	Modell-försök 
	Modell-försök 
	Modell-försök 
	Nr 

	Sidoplattor 
	Sidoplattor 
	(tryckbankar) 
	Slutlig belast-ning 
	(kPa) 

	Mittenplatta 
	Mittenplatta 
	(bank) 
	Belastningshastighet, Skjuvningsfasen 
	(cm/h) 



	1 
	1 
	1 
	1 

	20 
	20 

	27 
	27 


	2 
	2 
	2 

	20 
	20 

	43 
	43 


	3 
	3 
	3 

	0 
	0 

	45 
	45 


	4 
	4 
	4 

	0 
	0 

	42 
	42 




	 
	 
	 
	Tabell 5-3 Förutsättningar för modellförsök 5. 
	Lastschema 
	Lastschema 
	Lastschema 
	Lastschema 
	Lastschema 

	 
	 

	 
	 

	 
	 



	Dag 1 
	Dag 1 
	Dag 1 
	Dag 1 

	 
	 

	 
	 

	 
	 


	Laststeg (kPa) 
	Laststeg (kPa) 
	Laststeg (kPa) 

	0-10 
	0-10 

	10-15 
	10-15 

	15-20 
	15-20 


	Tidsåtgång pålastning (minuter) 
	Tidsåtgång pålastning (minuter) 
	Tidsåtgång pålastning (minuter) 

	30 
	30 

	15 
	15 

	15 
	15 


	Väntetid efter pålastning (timmar) 
	Väntetid efter pålastning (timmar) 
	Väntetid efter pålastning (timmar) 

	--- 
	--- 

	--- 
	--- 

	17 
	17 


	Dag 2 
	Dag 2 
	Dag 2 

	 
	 

	 
	 

	 
	 


	Laststeg (kPa) 
	Laststeg (kPa) 
	Laststeg (kPa) 

	20-30 
	20-30 

	30-35 
	30-35 

	35-40 
	35-40 


	Tidsåtgång pålastning (minuter) 
	Tidsåtgång pålastning (minuter) 
	Tidsåtgång pålastning (minuter) 

	30 
	30 

	15 
	15 

	15 
	15 


	Väntetid efter pålastning (timmar) 
	Väntetid efter pålastning (timmar) 
	Väntetid efter pålastning (timmar) 

	--- 
	--- 

	--- 
	--- 

	23 
	23 


	Dag 3 
	Dag 3 
	Dag 3 

	 
	 

	 
	 

	 
	 


	Laststeg (kPa) 
	Laststeg (kPa) 
	Laststeg (kPa) 

	40-50 
	40-50 

	 
	 

	 
	 


	Tidsåtgång pålastning (minuter) 
	Tidsåtgång pålastning (minuter) 
	Tidsåtgång pålastning (minuter) 

	300 
	300 

	 
	 

	 
	 


	Väntetid efter pålastning (timmar) 
	Väntetid efter pålastning (timmar) 
	Väntetid efter pålastning (timmar) 

	19 
	19 

	 
	 

	 
	 




	 
	 
	 
	Tabell 5-4 Förutsättningar för modellförsök 6. 
	Lastschema 
	Lastschema 
	Lastschema 
	Lastschema 
	Lastschema 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 



	Dag 1 
	Dag 1 
	Dag 1 
	Dag 1 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 


	Laststeg (kPa) 
	Laststeg (kPa) 
	Laststeg (kPa) 

	0-10 
	0-10 

	10-15 
	10-15 

	15-20 
	15-20 

	 
	 

	 
	 

	 
	 


	Tidsåtgång pålastning (minuter) 
	Tidsåtgång pålastning (minuter) 
	Tidsåtgång pålastning (minuter) 

	5 
	5 

	5 
	5 

	5 
	5 

	 
	 

	 
	 

	 
	 


	Väntetid efter pålastning (minuter) 
	Väntetid efter pålastning (minuter) 
	Väntetid efter pålastning (minuter) 

	15 
	15 

	15 
	15 

	15 + 18 tim-mar 
	15 + 18 tim-mar 

	 
	 

	 
	 

	 
	 


	Dag 2 
	Dag 2 
	Dag 2 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 


	Laststeg (kPa) 
	Laststeg (kPa) 
	Laststeg (kPa) 

	20-25 
	20-25 

	25-30 
	25-30 

	30-35 
	30-35 

	 
	 

	 
	 

	 
	 


	Tidsåtgång pålastning (minuter) 
	Tidsåtgång pålastning (minuter) 
	Tidsåtgång pålastning (minuter) 

	5 
	5 

	5 
	5 

	5 
	5 

	 
	 

	 
	 

	 
	 


	Väntetid efter pålastning (minuter) 
	Väntetid efter pålastning (minuter) 
	Väntetid efter pålastning (minuter) 

	25 
	25 

	25 
	25 

	25 + 22,5 timmar 
	25 + 22,5 timmar 

	 
	 

	 
	 

	 
	 


	Dag 3 
	Dag 3 
	Dag 3 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 


	Laststeg (kPa) 
	Laststeg (kPa) 
	Laststeg (kPa) 

	40-45 
	40-45 

	45-50 
	45-50 

	50-55 
	50-55 

	 
	 

	 
	 

	 
	 


	Tidsåtgång pålastning (minuter) 
	Tidsåtgång pålastning (minuter) 
	Tidsåtgång pålastning (minuter) 

	5 
	5 

	5 
	5 

	5 
	5 

	 
	 

	 
	 

	 
	 


	Väntetid efter pålastning (minuter) 
	Väntetid efter pålastning (minuter) 
	Väntetid efter pålastning (minuter) 

	25 
	25 

	25 
	25 

	25 + 22,5 timmar 
	25 + 22,5 timmar 

	 
	 

	 
	 

	 
	 


	Dag 4 
	Dag 4 
	Dag 4 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 




	Laststeg (kPa) 
	Laststeg (kPa) 
	Laststeg (kPa) 
	Laststeg (kPa) 
	Laststeg (kPa) 

	60-65 
	60-65 

	65-70 
	65-70 

	70-75 
	70-75 

	75-80 
	75-80 

	80-85 
	80-85 

	85-90 
	85-90 


	Tidsåtgång pålastning (minuter) 
	Tidsåtgång pålastning (minuter) 
	Tidsåtgång pålastning (minuter) 

	5 
	5 

	5 
	5 

	5 
	5 

	5 
	5 

	5 
	5 

	5 
	5 


	Väntetid efter pålastning (minuter) 
	Väntetid efter pålastning (minuter) 
	Väntetid efter pålastning (minuter) 

	25 
	25 

	25 
	25 

	25 
	25 

	25 
	25 

	25 
	25 

	25 + 20 timmar 
	25 + 20 timmar 




	 
	Tabell 5-5 Förutsättningar för modellförsök 7. 
	Lastschema 
	Lastschema 
	Lastschema 
	Lastschema 
	Lastschema 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 



	Dag 1 
	Dag 1 
	Dag 1 
	Dag 1 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 


	Laststeg (kPa) 
	Laststeg (kPa) 
	Laststeg (kPa) 

	0-10 
	0-10 

	10-15 
	10-15 

	15-20 
	15-20 

	 
	 

	 
	 

	 
	 


	Tidsåtgång pålastning (minuter) 
	Tidsåtgång pålastning (minuter) 
	Tidsåtgång pålastning (minuter) 

	5 
	5 

	5 
	5 

	5 
	5 

	 
	 

	 
	 

	 
	 


	Väntetid efter pålastning (minuter) 
	Väntetid efter pålastning (minuter) 
	Väntetid efter pålastning (minuter) 

	25 
	25 

	25 
	25 

	55 + 18 tim-mar 
	55 + 18 tim-mar 

	 
	 

	 
	 

	 
	 


	Dag 2 
	Dag 2 
	Dag 2 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 


	Laststeg (kPa) 
	Laststeg (kPa) 
	Laststeg (kPa) 

	20-25 
	20-25 

	25-30 
	25-30 

	30-35 
	30-35 

	35-40 
	35-40 

	 
	 

	 
	 


	Tidsåtgång pålastning (minuter) 
	Tidsåtgång pålastning (minuter) 
	Tidsåtgång pålastning (minuter) 

	5 
	5 

	5 
	5 

	5 
	5 

	5 
	5 

	 
	 

	 
	 


	Väntetid efter pålastning (minuter) 
	Väntetid efter pålastning (minuter) 
	Väntetid efter pålastning (minuter) 

	25 
	25 

	25 
	25 

	25 
	25 

	25 + 21 tim-mar 
	25 + 21 tim-mar 

	 
	 

	 
	 


	Dag 3 
	Dag 3 
	Dag 3 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 


	Laststeg (kPa) 
	Laststeg (kPa) 
	Laststeg (kPa) 

	40-45 
	40-45 

	45-50 
	45-50 

	50-55 
	50-55 

	55-60 
	55-60 

	 
	 

	 
	 




	Tidsåtgång pålastning (minuter) 
	Tidsåtgång pålastning (minuter) 
	Tidsåtgång pålastning (minuter) 
	Tidsåtgång pålastning (minuter) 
	Tidsåtgång pålastning (minuter) 

	5 
	5 

	5 
	5 

	5 
	5 

	5 
	5 

	 
	 

	 
	 


	Väntetid efter pålastning (minuter) 
	Väntetid efter pålastning (minuter) 
	Väntetid efter pålastning (minuter) 

	25 
	25 

	25 
	25 

	25 
	25 

	25 + 20 tim-mar 
	25 + 20 tim-mar 

	 
	 

	 
	 


	Dag 4 
	Dag 4 
	Dag 4 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 


	Laststeg (kPa) 
	Laststeg (kPa) 
	Laststeg (kPa) 

	60-65 
	60-65 

	65-70 
	65-70 

	70-75 
	70-75 

	75-80 
	75-80 

	80-85 
	80-85 

	85-90 
	85-90 


	Tidsåtgång pålastning (minuter) 
	Tidsåtgång pålastning (minuter) 
	Tidsåtgång pålastning (minuter) 

	5 
	5 

	5 
	5 

	5 
	5 

	5 
	5 

	5 
	5 

	5 
	5 


	Väntetid efter pålastning (minuter) 
	Väntetid efter pålastning (minuter) 
	Väntetid efter pålastning (minuter) 

	25 
	25 

	25 
	25 

	25 
	25 

	25 
	25 

	25 
	25 

	25 + 22,5 timmar 
	25 + 22,5 timmar 




	 
	Tabell 5-6 Förutsättningar för modellförsök 8. 
	Modell-försök 
	Modell-försök 
	Modell-försök 
	Modell-försök 
	Modell-försök 
	Nr 

	Sidoplattor 
	Sidoplattor 
	(tryckbankar) 
	Slutlig belast-ning 
	(kPa) 

	Mittenplatta 
	Mittenplatta 
	(bank) 
	Belastningshastighet, Skjuvningsfasen 
	(cm/h) 

	 
	 



	8 
	8 
	8 
	8 

	0 
	0 

	0,33 
	0,33 

	 
	 




	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Tabell 5-7 Förutsättningar för modellförsök 9 och 10. 
	Modell-försök 
	Modell-försök 
	Modell-försök 
	Modell-försök 
	Modell-försök 
	Nr 

	Sidoplattor 
	Sidoplattor 
	(tryckbankar) 
	Slutlig belast-ning 
	(kPa) 

	Mittenplatta 
	Mittenplatta 
	(bank) 
	Belastningshastighet, Skjuvningsfasen 
	(cm/h) 

	 
	 



	9 
	9 
	9 
	9 

	0 
	0 

	43 
	43 

	 
	 


	10 
	10 
	10 

	0 
	0 

	0,25 
	0,25 

	 
	 




	 
	5.3 Resultat och analys – Försök 1-4 
	5.3.1 Bildbehandling – rörelser 
	 
	Rörelser – baserade på markörers rörelser 
	PIV-analyser av fotografierna vid olika tidpunkter, som har utförts av LTH (Valtonen-Örnhag, 2018-2020), från modellförsök 1-4 har resulterat i datafiler med x- och y-koordi-nater för respektive markör vid olika tidpunkter. Baserat på detta har grafer tagits fram som beskriver rörelserna mellan olika tidsintervall för respektive modellförsök. Nedan beskrivs resultat av PIV-analyserna för ”konsolideringsfasen” respektive ”skjuvningsfa-sen” för modellförsök 1-4, med försök 2 som början. Resultaten av försök 1
	 
	Modellförsök 2 (med sidoplattor) 
	I 
	I 
	Figur 5-1
	Figur 5-1

	, 
	Figur 5-2
	Figur 5-2

	 och 
	Figur 5-3
	Figur 5-3

	 visas samma rörelser, illustrerade på olika sätt, från piv-analys av markörernas rörelser i konsolideringsfasen (upp till 20 kPa) i modellförsök 2. 

	Från konsolideringsfasen i modellförsök 2, baserat på markörernas rörelser, har följande noterats (
	Från konsolideringsfasen i modellförsök 2, baserat på markörernas rörelser, har följande noterats (
	Figur 5-1
	Figur 5-1

	, 
	Figur 5-2
	Figur 5-2

	, 
	Figur 5-3
	Figur 5-3

	 och 
	Figur 5-4
	Figur 5-4

	): 

	• Rörelserna är symmetriska med avseende på en vertikal mittlinje. 
	• Rörelserna är symmetriska med avseende på en vertikal mittlinje. 
	• Rörelserna är symmetriska med avseende på en vertikal mittlinje. 

	• Tydlig ”hängmattemönster” syns, som avtar med djupet, dvs. vertikalrörelser blir mindre med djupet. 
	• Tydlig ”hängmattemönster” syns, som avtar med djupet, dvs. vertikalrörelser blir mindre med djupet. 


	• Hela provet omfattas av rörelser, även om de är små i randområdena. 
	• Hela provet omfattas av rörelser, även om de är små i randområdena. 
	• Hela provet omfattas av rörelser, även om de är små i randområdena. 

	• Vertikala rörelser avtar i storlek med djupet, och horisontella rörelser ökar i stor-lek utåt från en vertikal centrumlinje. I 
	• Vertikala rörelser avtar i storlek med djupet, och horisontella rörelser ökar i stor-lek utåt från en vertikal centrumlinje. I 
	• Vertikala rörelser avtar i storlek med djupet, och horisontella rörelser ökar i stor-lek utåt från en vertikal centrumlinje. I 
	Figur 5-3
	Figur 5-3

	 syns tydligt att de största verti-kalrörelserna är direkt under plattorna, de två-tre översta raderna markörer ger re-lativt stora rörelser och därefter avtar rörelserna relativt snabbt med djupet. För trycket 20 kPa under konsolideringsfasen är vertikala kompressionen (om rörel-sen relateras till totala provhöjden 500 mm) under mittenplattan ca 9 % för översta raden markörer (initialt placerade 40 mm under plattorna), ca 8 % andra raden uppifrån (initialt 90 mm under), ca 6 % tredje raden (initialt 140 mm


	• Sista delen av konsolideringsfasen ändras rörelsen för markörerna utanför sido-plattorna på översta delen av provet (inringat i 
	• Sista delen av konsolideringsfasen ändras rörelsen för markörerna utanför sido-plattorna på översta delen av provet (inringat i 
	• Sista delen av konsolideringsfasen ändras rörelsen för markörerna utanför sido-plattorna på översta delen av provet (inringat i 
	Figur 5-4
	Figur 5-4

	). Första delen av konso-lideringen sker undanpressning och kompression i hela provet (liknande som för ett elastiskt medium) och efter en viss deformation bidrar ökande dragtöjningar i riktning mot mitten av provet, i översta delen av provet utanför sidoplattorna, till en ändrad rörelseriktning. 



	 
	Figure
	Figur 5-1 Rörelser under konsolideringsfasen av modellförsök 2 (med sidoplattor), baserat på PIV-analys (jämför med 
	Figur 5-1 Rörelser under konsolideringsfasen av modellförsök 2 (med sidoplattor), baserat på PIV-analys (jämför med 
	Figur 5-2
	Figur 5-2

	 och 
	Figur 5-3
	Figur 5-3

	). I bilden visas ursprungligt läge vid start försök för de tre plattorna.  

	 
	 
	Figure
	Figur 5-2 Rörelser under konsolideringsfasen av modellförsök 2 (med sidoplattor), baserat på PIV-analys, här inlagt i fotografi som visar slutsteg konsolideringsfas (jämför med 
	Figur 5-2 Rörelser under konsolideringsfasen av modellförsök 2 (med sidoplattor), baserat på PIV-analys, här inlagt i fotografi som visar slutsteg konsolideringsfas (jämför med 
	Figur 5-1
	Figur 5-1

	 och 
	Figur 5-3
	Figur 5-3

	).  

	 
	Figure
	Figur 5-3 Rörelser under konsolideringsfasen av modellförsök 2 (med sidoplattor), baserat på PIV-analys, här inlagt även med färger som illustrerar storleken på rörelserna, slutsteg konsoliderings-fas (jämför med 
	Figur 5-3 Rörelser under konsolideringsfasen av modellförsök 2 (med sidoplattor), baserat på PIV-analys, här inlagt även med färger som illustrerar storleken på rörelserna, slutsteg konsoliderings-fas (jämför med 
	Figur 5-1
	Figur 5-1

	 och 
	Figur 5-2
	Figur 5-2

	).  

	 
	a)   b)   
	Figure
	Figure
	Figure
	Figur 5-4 Rörelser i modellförsök 2 enligt PIV-analys hos markör Id 1:2 (andra markör från vänster i översta raden markörer) under konsolideringsfasen (a) och inkluderat skjuvningsfasen (b). 
	 
	Från skjuvningsfasen i modellförsök 2 (med sidoplattor), baserat på markörernas rörelser, har följande noterats (
	Från skjuvningsfasen i modellförsök 2 (med sidoplattor), baserat på markörernas rörelser, har följande noterats (
	Figur 5-5
	Figur 5-5

	, 
	Figur 5-6
	Figur 5-6

	 och 
	Figur 5-7
	Figur 5-7

	): 

	• Rörelserna är symmetriska med avseende på en vertikal mittlinje. 
	• Rörelserna är symmetriska med avseende på en vertikal mittlinje. 
	• Rörelserna är symmetriska med avseende på en vertikal mittlinje. 

	• Hela provet omfattas av rörelser, även om de är mindre (små) i randområdena.  
	• Hela provet omfattas av rörelser, även om de är mindre (små) i randområdena.  

	• Rörelser är inte lokaliserade till mindre zoner utan berör hela torvvolymen i olika omfattning, så länge inte lokalt brott (se nedan) inträffat. 
	• Rörelser är inte lokaliserade till mindre zoner utan berör hela torvvolymen i olika omfattning, så länge inte lokalt brott (se nedan) inträffat. 

	• Vertikala rörelser avtar i storlek med djupet, och horisontella rörelser ökar i stor-lek utåt från en vertikal centrumlinje (förutom där lokalt brott utvecklas).  
	• Vertikala rörelser avtar i storlek med djupet, och horisontella rörelser ökar i stor-lek utåt från en vertikal centrumlinje (förutom där lokalt brott utvecklas).  

	• Rörelser utanför sidoplattorna är initialt ungefär horisontella och därefter uppåt-riktade för övre halvan av provet. Efter mellan 200-500 sekunder (total vertikal rörelse konsolidering+skjuvning för mittenplattan på ca 8-12 cm) blir rörelser tydligt uppåtriktade under resterande deformationen. 
	• Rörelser utanför sidoplattorna är initialt ungefär horisontella och därefter uppåt-riktade för övre halvan av provet. Efter mellan 200-500 sekunder (total vertikal rörelse konsolidering+skjuvning för mittenplattan på ca 8-12 cm) blir rörelser tydligt uppåtriktade under resterande deformationen. 

	• Rörelser upp till ca 500 sekunder (total vertikal rörelse för mittenplattan på ca 12 cm) visar på ett ”homogent” beteende, dvs. utan några rörelser lokaliserade till mindre zoner. 
	• Rörelser upp till ca 500 sekunder (total vertikal rörelse för mittenplattan på ca 12 cm) visar på ett ”homogent” beteende, dvs. utan några rörelser lokaliserade till mindre zoner. 

	• Markör id3_9x (nionde markör från vänster i uppifrån tredje raden markörer) ex-empelvis i försök 2, 
	• Markör id3_9x (nionde markör från vänster i uppifrån tredje raden markörer) ex-empelvis i försök 2, 
	• Markör id3_9x (nionde markör från vänster i uppifrån tredje raden markörer) ex-empelvis i försök 2, 
	Figur 5-5
	Figur 5-5

	, visar en tydlig riktningsförändring mellan 500 se-kunder och 800 sekunder, vilket tyder på ett ändrat deformationsbeteende i det området av provet. 


	• Baserat på okulära studier av fotografier och filmer kan ses att runt 850 sek rör sig inte längre sidoplattorna nedåt, de dras inte nedåt av mittenplattans nedåtrö-relse (kopplat till torvens dragdeformationer). I 
	• Baserat på okulära studier av fotografier och filmer kan ses att runt 850 sek rör sig inte längre sidoplattorna nedåt, de dras inte nedåt av mittenplattans nedåtrö-relse (kopplat till torvens dragdeformationer). I 
	• Baserat på okulära studier av fotografier och filmer kan ses att runt 850 sek rör sig inte längre sidoplattorna nedåt, de dras inte nedåt av mittenplattans nedåtrö-relse (kopplat till torvens dragdeformationer). I 
	Figur 5-7
	Figur 5-7

	 syns hur de båda sido-plattorna har roterat i riktning mot mitten (bilden vid 1200 sekunder). 


	• Strax före 1200 sekunder (total vertikal rörelse på ca 19 cm) rör sig markörer plötsligt uppåt i zonen strax utanför ovanför mittenplattans ovankanter (se den översta radens markör på vardera sidan intill mittenplattan, 
	• Strax före 1200 sekunder (total vertikal rörelse på ca 19 cm) rör sig markörer plötsligt uppåt i zonen strax utanför ovanför mittenplattans ovankanter (se den översta radens markör på vardera sidan intill mittenplattan, 
	• Strax före 1200 sekunder (total vertikal rörelse på ca 19 cm) rör sig markörer plötsligt uppåt i zonen strax utanför ovanför mittenplattans ovankanter (se den översta radens markör på vardera sidan intill mittenplattan, 
	Figur 5-6
	Figur 5-6

	), detta sker just efter det att mittenplattans överkant passerar dessa två markörer. Lokalt brott sker och ungefär horisontella sprickor öppnas strax ovanför mittenplattan. I sam-band med detta eller strax därefter uppstår stansbrott i torvvolymen under mitten-plattan. 



	Torven komprimeras under mittenplattan. När stansbrott slutligen uppstår vid stora de-formationer blir det en form av kollaps i torven under mittenplattan (se vidare diskussion i avsnitt 6.3). 
	Se vidare kring diskussion, beskrivning och definition av sprickor, lokalt brott och stans-brott i avsnitten 5.3.3 och 6.2-6.4. Notera att deformationsförloppet vid modellförsöken är 
	i flera avseenden lättare att analysera och förstå genom att studera filmer över förloppet än att studera enskilda fotografier. Detta som ett viktigt komplement till piv-analyserna. 
	 
	Figure
	Figure
	Figur 5-5 Rörelser under skjuvningsfasen av modellförsök 2 (med sidoplattor), intervallet 0-800 se-kunder, baserat på PIV-analys. I figuren är markör id3_9x markerad med en ellips. 
	 
	 
	Figure
	Figure
	Figure
	Figur 5-6 Rörelser under skjuvningsfasen modellförsök 2 (med sidoplattor), intervallet 0-1200 se-kunder, baserat på PIV-analys. De två markörerna strax utanför mittenplattan i översta raden är markerade med ellips. 
	 
	Figure
	Figur 5-7 Rörelser under skjuvningsfasen modellförsök 2 (med sidoplattor), intervallet 0-1200 se-kunder, baserat på PIV-analys, här inlagt i fotografi (jämför med 
	Figur 5-7 Rörelser under skjuvningsfasen modellförsök 2 (med sidoplattor), intervallet 0-1200 se-kunder, baserat på PIV-analys, här inlagt i fotografi (jämför med 
	Figur 5-6
	Figur 5-6

	). 

	 
	 Modellförsök 4 (utan sidoplattor) 
	Från konsolideringsfasen (upp till 20 kPa) i modellförsök 4 (utan sidoplattor), baserat på markörernas rörelser, har följande noterats (
	Från konsolideringsfasen (upp till 20 kPa) i modellförsök 4 (utan sidoplattor), baserat på markörernas rörelser, har följande noterats (
	Figur 5-8
	Figur 5-8

	): 

	• Deformationsmönstret i Försök 4 (utan sidoplattor) är liknande det i Försök 2 (med sidoplattor), men med skillnaden att betydligt mindre del av provet berörs av tydliga deformationer i försöket utan sidoplattor, jämför 
	• Deformationsmönstret i Försök 4 (utan sidoplattor) är liknande det i Försök 2 (med sidoplattor), men med skillnaden att betydligt mindre del av provet berörs av tydliga deformationer i försöket utan sidoplattor, jämför 
	• Deformationsmönstret i Försök 4 (utan sidoplattor) är liknande det i Försök 2 (med sidoplattor), men med skillnaden att betydligt mindre del av provet berörs av tydliga deformationer i försöket utan sidoplattor, jämför 
	• Deformationsmönstret i Försök 4 (utan sidoplattor) är liknande det i Försök 2 (med sidoplattor), men med skillnaden att betydligt mindre del av provet berörs av tydliga deformationer i försöket utan sidoplattor, jämför 
	Figur 5-8
	Figur 5-8

	 med 
	Figur 5-1
	Figur 5-1

	. 


	• Rörelser är symmetriska med avseende på en vertikal mittlinje. 
	• Rörelser är symmetriska med avseende på en vertikal mittlinje. 

	• Inom en konformad zon under mittenplattan utvecklas rörelser vertikalt, zonen är tydlig. Zonen har liknande utseende som en aktiv brottzon, där ”konen” dock här har samma diameter översta delen. Notera dock att det sker inga lokala brott un-der konsolideringsfasen, dvs. inga tydliga riktningsändringar (eller stora rörelser på kort tid) hos markörerna. Vertikalrörelsernas storlek avtar med djupet. Utanför denna konformade zonen är rörelserna små och avvikande från de inom konfor-made zonen. 
	• Inom en konformad zon under mittenplattan utvecklas rörelser vertikalt, zonen är tydlig. Zonen har liknande utseende som en aktiv brottzon, där ”konen” dock här har samma diameter översta delen. Notera dock att det sker inga lokala brott un-der konsolideringsfasen, dvs. inga tydliga riktningsändringar (eller stora rörelser på kort tid) hos markörerna. Vertikalrörelsernas storlek avtar med djupet. Utanför denna konformade zonen är rörelserna små och avvikande från de inom konfor-made zonen. 

	• På respektive sida utanför mittenplattan antyds en rotationsrörelse (vilket blir tyd-ligt under skjuvningsfasen, se nedan). 
	• På respektive sida utanför mittenplattan antyds en rotationsrörelse (vilket blir tyd-ligt under skjuvningsfasen, se nedan). 


	 
	Figure
	Figur 5-8 Rörelser under konsolideringsfasen av modellförsök 4 (utan sidoplattor), 0-20 kPa, base-rat på PIV-analys.  
	 
	Från skjuvningsfasen i modellförsök 4, baserat på markörernas rörelser, har följande note-rats (
	Från skjuvningsfasen i modellförsök 4, baserat på markörernas rörelser, har följande note-rats (
	Figur 5-9
	Figur 5-9

	 till 
	Figur 5-15
	Figur 5-15

	): 

	• Deformationsmönstret i försök 4 (utan sidoplattor) är liknande det i försök 2 (med sidoplattor), men med huvudsakliga skillnaden att rotationsrörelserna på si-dan om mittenplattan blir begränsade då sidoplattor används (försök 2), jämför 
	• Deformationsmönstret i försök 4 (utan sidoplattor) är liknande det i försök 2 (med sidoplattor), men med huvudsakliga skillnaden att rotationsrörelserna på si-dan om mittenplattan blir begränsade då sidoplattor används (försök 2), jämför 
	• Deformationsmönstret i försök 4 (utan sidoplattor) är liknande det i försök 2 (med sidoplattor), men med huvudsakliga skillnaden att rotationsrörelserna på si-dan om mittenplattan blir begränsade då sidoplattor används (försök 2), jämför 
	• Deformationsmönstret i försök 4 (utan sidoplattor) är liknande det i försök 2 (med sidoplattor), men med huvudsakliga skillnaden att rotationsrörelserna på si-dan om mittenplattan blir begränsade då sidoplattor används (försök 2), jämför 
	Figur 5-10
	Figur 5-10

	 med 
	Figur 5-6
	Figur 5-6

	. 


	• På respektive sida utanför mittenplattan syns tydligt rotationsrörelser i torven i försök 4. Kompressionsrörelser (i nedre delen av provet) och dragrörelser (i övre delen av provet) utanför ”konzonen” (se konsolideringsfasen ovan) skapar dessa rotationsrörelser. Rotationsrörelserna ökar med ökande vertikalrörelser hos mit-tenplattan, fram till brott (stansbrott) sker. Rotationsbeteendet på sidorna skapar stora rörelser i yttre delen av de roterande områdena. Rotationsrörelserna medför att ovanytan av torv
	• På respektive sida utanför mittenplattan syns tydligt rotationsrörelser i torven i försök 4. Kompressionsrörelser (i nedre delen av provet) och dragrörelser (i övre delen av provet) utanför ”konzonen” (se konsolideringsfasen ovan) skapar dessa rotationsrörelser. Rotationsrörelserna ökar med ökande vertikalrörelser hos mit-tenplattan, fram till brott (stansbrott) sker. Rotationsbeteendet på sidorna skapar stora rörelser i yttre delen av de roterande områdena. Rotationsrörelserna medför att ovanytan av torv
	• På respektive sida utanför mittenplattan syns tydligt rotationsrörelser i torven i försök 4. Kompressionsrörelser (i nedre delen av provet) och dragrörelser (i övre delen av provet) utanför ”konzonen” (se konsolideringsfasen ovan) skapar dessa rotationsrörelser. Rotationsrörelserna ökar med ökande vertikalrörelser hos mit-tenplattan, fram till brott (stansbrott) sker. Rotationsbeteendet på sidorna skapar stora rörelser i yttre delen av de roterande områdena. Rotationsrörelserna medför att ovanytan av torv
	Figur 5-13
	Figur 5-13

	. 


	• Det syns tydligt att i övre hörnen av provet är det en total rörelse uppåt. 
	• Det syns tydligt att i övre hörnen av provet är det en total rörelse uppåt. 

	• Rörelserna är symmetriska med avseende på en vertikal mittlinje. 
	• Rörelserna är symmetriska med avseende på en vertikal mittlinje. 

	• Vid Foto 1307 sekunder, motsvarande en hos mittenplattan total vertikal rörelse konsolidering+skjuvning på 21 cm, har provet gått till brott (stansbrott), sidoom-rådena med rotation rör sig väldigt lite eller inte alls. Det har blivit stora öppna sprickor på vardera sida längst upp vid krönet (
	• Vid Foto 1307 sekunder, motsvarande en hos mittenplattan total vertikal rörelse konsolidering+skjuvning på 21 cm, har provet gått till brott (stansbrott), sidoom-rådena med rotation rör sig väldigt lite eller inte alls. Det har blivit stora öppna sprickor på vardera sida längst upp vid krönet (
	• Vid Foto 1307 sekunder, motsvarande en hos mittenplattan total vertikal rörelse konsolidering+skjuvning på 21 cm, har provet gått till brott (stansbrott), sidoom-rådena med rotation rör sig väldigt lite eller inte alls. Det har blivit stora öppna sprickor på vardera sida längst upp vid krönet (
	Figur 5-14
	Figur 5-14

	 och 
	Figur 5-15
	Figur 5-15

	). 


	• Vid Foto 707 sekunder (total vertikal rörelse på 14 cm) har sprickan på krönet till höger inte uppenbarligen öppnats sig (
	• Vid Foto 707 sekunder (total vertikal rörelse på 14 cm) har sprickan på krönet till höger inte uppenbarligen öppnats sig (
	• Vid Foto 707 sekunder (total vertikal rörelse på 14 cm) har sprickan på krönet till höger inte uppenbarligen öppnats sig (
	Figur 5-12
	Figur 5-12

	) men strax efter, syns exempel-vis i foto 1007 (17 cm vertikal rörelse), 
	Figur 5-13
	Figur 5-13

	. Ungefär samtidigt öppnas en 



	spricka på krönet till vänster. Sedan öppnar sig sprickan till höger mer och mer med tiden tills den öppnas helt före foto 1307 sekunder. 
	spricka på krönet till vänster. Sedan öppnar sig sprickan till höger mer och mer med tiden tills den öppnas helt före foto 1307 sekunder. 
	spricka på krönet till vänster. Sedan öppnar sig sprickan till höger mer och mer med tiden tills den öppnas helt före foto 1307 sekunder. 

	• Vid Foto 1007 sekunder (
	• Vid Foto 1007 sekunder (
	• Vid Foto 1007 sekunder (
	Figur 5-13
	Figur 5-13

	) har en ny spricka öppnats vid krönet till vänster bakom (till vänster) den första sprickan och den andra sprickan blir snabbt större och tar över att styra deformationen i torven i zonen på vänster sida. Den första sprickan tappar snabbt i betydelse att styra deformationen så fort den andra sprickan har öppnats sig. Den andra sprickan blir djup. 


	• På krönet på höger sida uppstår också en andra spricka till höger om den första sprickan. Den blir lika stor eller mindre än den första sprickan. Denna andra spricka är inte helt lätt att se i fotografierna med deformationsförloppet, men kan tydligt ses på ovanytan av torvprovet efter försöket har avslutats. 
	• På krönet på höger sida uppstår också en andra spricka till höger om den första sprickan. Den blir lika stor eller mindre än den första sprickan. Denna andra spricka är inte helt lätt att se i fotografierna med deformationsförloppet, men kan tydligt ses på ovanytan av torvprovet efter försöket har avslutats. 

	• Strax ovanför mittenplattan uppstår en spricka till höger efter 1100-1200 sekun-der motsvarande totalt 19 cm vertikal rörelse hos mittenplattan (vid 1150 sekun-der). Till vänster strax ovanför mittenplattan uppstår en spricka efter cirka 24 cm (torvvolymen nedanför sprickan vid krönet till vänster roterar ner som en enhet vilket fördröjer utbildande av horisontell spricka). 
	• Strax ovanför mittenplattan uppstår en spricka till höger efter 1100-1200 sekun-der motsvarande totalt 19 cm vertikal rörelse hos mittenplattan (vid 1150 sekun-der). Till vänster strax ovanför mittenplattan uppstår en spricka efter cirka 24 cm (torvvolymen nedanför sprickan vid krönet till vänster roterar ner som en enhet vilket fördröjer utbildande av horisontell spricka). 

	• I 
	• I 
	• I 
	Figur 5-15
	Figur 5-15

	 visas en bild med sprickorna som utvecklats vid krönen och strax ovanför mittenplattan. 


	• I 
	• I 
	• I 
	Figur 5-11
	Figur 5-11

	 visas de rörelser som sker i varje rad av markörer mellan 40-60 kPa (och 0-40 kPa) vertikaltryck, vilket bekräftar ovan beskrivning av rörelser (se vi-dare resultat och diskussion i avsnitt 6.2). 



	Notera att sprickornas riktning ändras i takt med ökande vertikala rörelser hos mitten-plattan och att sprickorna då öppnas mer och mer, och vid fortsatta större deformat-ioner ibland även börjar stängas. Sprickorna vid krönen öppnas ungefär vid 30-60 graders vinkel (vinkeln från vertikalplanet och nedåt) och sprickorna strax ovanför mittenplattan öppnas ungefär horisontellt. För sprickorna vid krönen rör sig mothåll-ande väggyta av torven (ytan av sprickan mot lådans kortsidor) tillbaka en del i takt med a
	 
	  
	 
	Figure
	Figur 5-9 Rörelser under skjuvningsfasen, intervallet 0-800 sekunder, av Försök 4 (utan sidoplat-tor), baserat på PIV-analys.  
	 
	Figure
	Figur 5-10 Rörelser under skjuvningsfasen, intervallet 0-1200 sekunder, av Försök 4 (utan sidoplat-tor), baserat på PIV-analys.  
	 
	Figure
	Figur 5-11 Rörelser under skjuvningsfasen, intervallet 40-60 kPa, av Försök 4 (utan sidoplattor), ba-serat på PIV-analys. 
	 
	 
	 
	InlineShape

	Figur 5-12 Deformationer under skjuvningsfasen efter 707 sekunder, Försök 4. 
	 
	Figure
	Figur 5-13 Deformationer under skjuvningsfasen efter 1007 sekunder, Försök 4. 
	 
	 
	 
	Figure
	Figur 5-14 Deformationer under skjuvningsfasen efter 1307 sekunder, Försök 4. 
	 
	 
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figur 5-15 Försök 4, sprickor som uppstod under skjuvningsfasen, se inringade områden där ring-arnas riktning anger ungefärlig lutning på sprickan vid deformationstillståndet i bilden. 
	 
	Modellförsök 3 (utan sidoplattor) 
	För konsolideringsfasen (upp till 20 kPa) i modellförsök 3 (utan sidoplattor), 
	För konsolideringsfasen (upp till 20 kPa) i modellförsök 3 (utan sidoplattor), 
	Figur 5-16
	Figur 5-16

	, baserat på markörernas rörelser, i jämförelse med modellförsök 4 (utan sidoplattor, 
	Figur 5-8
	Figur 5-8

	) har följande noterats: 

	• Deformationerna och rörelserna är mindre och deformationsmönstret inte lika tydligt i Försök 3. Kan dock ana ett liknande deformationsmönster som i försök 4 (vilket förstärks av liknande beteende i de två försöken i efterföljande skjuvnings-fasen; se nedan). 
	• Deformationerna och rörelserna är mindre och deformationsmönstret inte lika tydligt i Försök 3. Kan dock ana ett liknande deformationsmönster som i försök 4 (vilket förstärks av liknande beteende i de två försöken i efterföljande skjuvnings-fasen; se nedan). 
	• Deformationerna och rörelserna är mindre och deformationsmönstret inte lika tydligt i Försök 3. Kan dock ana ett liknande deformationsmönster som i försök 4 (vilket förstärks av liknande beteende i de två försöken i efterföljande skjuvnings-fasen; se nedan). 


	Från skjuvningsfasen i modellförsök 3 (
	Från skjuvningsfasen i modellförsök 3 (
	Figur 5-17
	Figur 5-17

	 och 
	Figur 5-18
	Figur 5-18

	), baserat på markörer-nas rörelser, i jämförelse med modellförsök 4 (
	Figur 5-9
	Figur 5-9

	 och 
	Figur 5-10
	Figur 5-10

	) har följande no-terats:  

	• Deformationsmönstret är lika, med vertikaldeformationer i ”konzonen” och rotat-ionsrörelser på sidorna, jämför ex. diagram 0-800 s (
	• Deformationsmönstret är lika, med vertikaldeformationer i ”konzonen” och rotat-ionsrörelser på sidorna, jämför ex. diagram 0-800 s (
	• Deformationsmönstret är lika, med vertikaldeformationer i ”konzonen” och rotat-ionsrörelser på sidorna, jämför ex. diagram 0-800 s (
	• Deformationsmönstret är lika, med vertikaldeformationer i ”konzonen” och rotat-ionsrörelser på sidorna, jämför ex. diagram 0-800 s (
	Figur 5-17
	Figur 5-17

	 med 
	Figur 5-9
	Figur 5-9

	). 


	• Rörelserna är något mindre i Försök 3, speciellt vad gäller rotationsrörelserna. 
	• Rörelserna är något mindre i Försök 3, speciellt vad gäller rotationsrörelserna. 

	• Vid krönen uppstår en spricka till vänster efter 700-800 sekunder motsvarande totalt 13 cm vertikal rörelse hos mittenplattan (total rörelse konsolidering+skjuv-ning, vid 750 sekunder skjuvningsfasen) och till höger uppstår en spricka efter 1000-1100 sekunder motsvarande 16 cm (1050 sekunder).  
	• Vid krönen uppstår en spricka till vänster efter 700-800 sekunder motsvarande totalt 13 cm vertikal rörelse hos mittenplattan (total rörelse konsolidering+skjuv-ning, vid 750 sekunder skjuvningsfasen) och till höger uppstår en spricka efter 1000-1100 sekunder motsvarande 16 cm (1050 sekunder).  

	• Strax ovanför mittenplattan uppstår en spricka till vänster efter 1300-1400 sekun-der motsvarande totalt 20 cm vertikal rörelse hos mittenplattan (vid 1350 sekun-der) och till höger en spricka efter 1600-1700 sekunder motsvarande 23 cm (1650 sekunder). 
	• Strax ovanför mittenplattan uppstår en spricka till vänster efter 1300-1400 sekun-der motsvarande totalt 20 cm vertikal rörelse hos mittenplattan (vid 1350 sekun-der) och till höger en spricka efter 1600-1700 sekunder motsvarande 23 cm (1650 sekunder). 


	Jämförelser mellan skjuvningsfasen i Försök 3 och Försök 4 visar att beteendet – deform-ationsmönstret – är detsamma. Detta visar att försöken ger repeterbara resultat. 
	 
	 
	Figure
	Figur 5-16 Rörelser under konsolideringsfasen av modellförsök 3 (utan sidoplattor), baserat på PIV-analys. 
	 
	Figure
	Figur 5-17 Rörelser under skjuvningsfasen, intervallet 0-800 sekunder, av modellförsök 3 (utan si-doplattor), baserat på PIV-analys.  
	 
	Figure
	Figur 5-18 Rörelser under skjuvningsfasen, intervallet 0-1200 sekunder, av modellförsök 3 (utan sidoplattor), baserat på PIV-analys.  
	 
	 
	 
	 
	Försök 1 (med sidoplattor) 
	Vid modellförsök 1 inträffade under konsolideringsfasen en oplanerad oscillering av ver-tikallasten, vilket ledde till att tillskottsdeformationer utvecklades (se avsnitt 5.3.2). I 
	Vid modellförsök 1 inträffade under konsolideringsfasen en oplanerad oscillering av ver-tikallasten, vilket ledde till att tillskottsdeformationer utvecklades (se avsnitt 5.3.2). I 
	Fi-gur 5-19
	Fi-gur 5-19

	 redovisas hela rörelseförloppet, dvs. konsolideringsfasen och skjuvningsfasen, och den del av rörelsen som är kopplad till oscilleringen sker i slutet av konsolideringsfa-sen och den delen är i figuren markerad med röd färg för respektive markör. 

	Från konsolideringsfasen i modellförsök 1 (med sidoplattor), baserat på markörernas rö-relser, har i jämförelse med modellförsök 2 (med sidoplattor, 
	Från konsolideringsfasen i modellförsök 1 (med sidoplattor), baserat på markörernas rö-relser, har i jämförelse med modellförsök 2 (med sidoplattor, 
	Figur 5-1
	Figur 5-1

	) följande noterats: 

	• Deformationerna är ungefär lika stora (bortsett från oplanerade oscilleringen) och deformationsmönstret liknande som i modellförsök 2.  
	• Deformationerna är ungefär lika stora (bortsett från oplanerade oscilleringen) och deformationsmönstret liknande som i modellförsök 2.  
	• Deformationerna är ungefär lika stora (bortsett från oplanerade oscilleringen) och deformationsmönstret liknande som i modellförsök 2.  


	Från skjuvningsfasen i modellförsök 1, baserat på markörernas rörelser, har i jämförelse med modellförsök 2 (
	Från skjuvningsfasen i modellförsök 1, baserat på markörernas rörelser, har i jämförelse med modellförsök 2 (
	Figur 5-6
	Figur 5-6

	) följande noterats: 

	• Deformationsmönstret är ungefär liknande, vad gäller de huvudsakliga riktning-arna av rörelser i provet. För markörerna placerade från ungefär mitten på sido-plattorna och utåt utanför sidoplattorna är det tydligt större vertikalrörelser i för-sök 1, medan i försök 2 fås något tydligare rotationsrörelse på sidoområdena vil-ket gör att horisontalrörelserna blir större. I båda försöken visas en tydlig rikt-ningsförändring efter större deformationer för markör intill mittenplattan, vilket indikerar lokalt br
	• Deformationsmönstret är ungefär liknande, vad gäller de huvudsakliga riktning-arna av rörelser i provet. För markörerna placerade från ungefär mitten på sido-plattorna och utåt utanför sidoplattorna är det tydligt större vertikalrörelser i för-sök 1, medan i försök 2 fås något tydligare rotationsrörelse på sidoområdena vil-ket gör att horisontalrörelserna blir större. I båda försöken visas en tydlig rikt-ningsförändring efter större deformationer för markör intill mittenplattan, vilket indikerar lokalt br
	• Deformationsmönstret är ungefär liknande, vad gäller de huvudsakliga riktning-arna av rörelser i provet. För markörerna placerade från ungefär mitten på sido-plattorna och utåt utanför sidoplattorna är det tydligt större vertikalrörelser i för-sök 1, medan i försök 2 fås något tydligare rotationsrörelse på sidoområdena vil-ket gör att horisontalrörelserna blir större. I båda försöken visas en tydlig rikt-ningsförändring efter större deformationer för markör intill mittenplattan, vilket indikerar lokalt br


	Jämförelser mellan skjuvningsfasen i försök 1 och försök 2 visar att beteendet – deform-ationsmönstret – är ungefär detsamma, med beaktande av inverkan i försök 1 av den opla-nerade oscilleringen under konsolideringsfasen, vilken skapade större deformationer, hu-vudsakligen vertikala, i försök 1 än i försök 2.  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Figure
	Figur 5-19 Modellförsök 1 (med sidoplattor), rörelser under konsolideringsfasen + skjuvningsfasen baserat på PIV-analys. 
	 
	Analys av enskild markörs rörelser - baserat på rörelsehastighet 
	Baserat på en markörs position (x, y) vid olika tidpunkter (baserat på piv-analysen från LTH, Valtonen-Örnhag, 2018-2020) kan rörelsehastigheten beräknas i x- och y-rikt-ningen. I detta fallet är hastigheten beräknad på förändringen från en bild till nästa bild, dvs. med typiskt 5 sekunders mellanrum (modellförsök 1-4). Vidare kan absolutbeloppet av dessa komposanter (|𝑧|=√𝑥2+𝑦2 ) beräknas. Dessa kan presenteras grafiskt i figu-rer med exempelvis hastigheten som funktion av tiden. 
	I 
	I 
	Figur 5-20
	Figur 5-20

	 presenteras ett exempel på en markörs hastigheter, här från modellförsök 4. Markören har id 1_13, vilket är den 13:e från vänster på översta raden av markörer, place-rad till höger om mittenplattan, se 
	Figur 5-21
	Figur 5-21

	 med foto av provet och med den studerade markören markerad. I 
	Figur 5-22
	Figur 5-22

	 presenteras den resulterande rörelsen som markören har haft enligt PIV-analysen, den gulbruna linjen. 

	Rörelsehastigheten i x-riktning (blå linje) avser vertikal rörelse och i y-riktningen (orange linje) horisontell rörelse, och absolutbeloppet visas i den grå linjen, 
	Rörelsehastigheten i x-riktning (blå linje) avser vertikal rörelse och i y-riktningen (orange linje) horisontell rörelse, och absolutbeloppet visas i den grå linjen, 
	Figur 5-20
	Figur 5-20

	. Resulta-ten avser skjuvningsfasen i modellförsök 4. Hastigheten för vertikalrörelsen ökar fram till ca 550 sekunder, då den högsta hastigheten nås, och därefter minskar hastigheten för att bli negativ strax innan 1200 sekunder. När hastigheten går från positiv till negativ innebär det att rörelsen ändras från att ha varit riktad nedåt till att bli riktad uppåt. 

	Hastigheten i horisontell riktning, här en rörelse i riktning mot centrum av provet (för den studerade markören motsvarande en rörelse åt vänster i 
	Hastigheten i horisontell riktning, här en rörelse i riktning mot centrum av provet (för den studerade markören motsvarande en rörelse åt vänster i 
	Figur 5-21
	Figur 5-21

	), ökar fram till strax före 1000 sekunder då den når sitt maximum. Därefter minskar den för att ändra tecken 

	strax efter 1400 sekunder, vilket innebär att rörelsen då övergår till att vara riktad ut från från provets centrum (alternativt åt höger i 
	strax efter 1400 sekunder, vilket innebär att rörelsen då övergår till att vara riktad ut från från provets centrum (alternativt åt höger i 
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	). 

	Resultanten av rörelsen i x- och y-riktningen (absolutbeloppet av dessa komposanter) vi-sas i 
	Resultanten av rörelsen i x- och y-riktningen (absolutbeloppet av dessa komposanter) vi-sas i 
	Figur 5-20
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	 (grå linje). Den ökar fram till ca 550 sekunder och minskar därefter för att nå ett minimum runt ca 1400 sekunder. 

	 
	 
	Figure
	Figur 5-20 Rörelsehastighet (mm/s) i x-(vertikal) respektive y-(horisontal)riktningen samt absolutbe-loppet av dess komposanter som funktion av tiden (s), för markör med id 1_13, Försök 4. 
	 
	 
	Figure
	Figur 5-21 Studerad markör med ID 1_13 markerad med röd ring, vid start skjuvningsfas, modellför-sök 4. 
	 
	 
	Figure
	b) 
	 
	Figure
	a) 
	Figur 5-22 Resulterande rörelse hos markör med ID 1_13, modellförsök 4, enligt gulbruna linjen: a) översta raden markörer andra markören (linjen) till höger om mittenplattan efter 1200 sekunder, b) uppförstorad del av bild, linjen mitt i figuren, efter stora deformationer (avslutat försök). 
	 
	I ett andra steg vad gäller enskilda markörers rörelsehastighet, utvärderades rörelsehastig-heter för två intilliggande markörer. För modellförsök 4 studerades markörerna 1:5 och 1:6 (översta raden markörer 5:e och 6:e markören från vänster, placerade till vänster om mittenplattan) för att undersöka om utvecklingen av den stora sprickan (lokala dragbrot-tet) som slutligen uppstår mellan markörerna (markör 1:5 är till vänster om sprickan) kan följas baserat på erhållna mätdata. Baserat på visuella studier av
	I 
	I 
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	 redovisas respektive markörs rörelsehastighet i horisontalled (y) och vertikal-led (x). Mellan 800-850 sekunder avtar den horisontella rörelsehastigheten för markör 1:5 

	samtidigt som den ökar markant för 1:6. Detta bedöms orsakas av den spricka och där-med dragbrott som uppstår i zonen mellan markörerna, vilket medför en spänningsavlast-ning för markör 1:5 samtidigt som vertikala hastigheten för markör 1:6 ökar till följd av brottet. Vid större deformationer, motsvarande omkring 1550 sekunder, närmar den hori-sontella rörelsehastigheten hos markör 1:6 mittenplattans hastighet, vilken varierar mellan ca 0,1-0,2 mm/s. Markör 1:5 får vid ca 950 sekunder en uppåtriktad vertika
	Beräkningar av markörernas (1:5 och 1:6) relativa rörelser visar att en tydlig ökning i skillnad i horisontal hastighet uppstår runt 800 sekunder, 
	Beräkningar av markörernas (1:5 och 1:6) relativa rörelser visar att en tydlig ökning i skillnad i horisontal hastighet uppstår runt 800 sekunder, 
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	, och att den fortsätter att öka under resterande tiden av försöket. 

	 
	 
	Figure
	Figur 5-23 Rörelsehastighet (mm/s) i x-(vertikal) respektive y-(horisontal)riktningen som funktion av tiden (s), för markör 1:5 och 1:6, modellförsök 4. 
	 
	 
	 
	Figure
	Figur 5-24 Skillnad i rörelsehastighet (mm/s) mellan markör 1:5 och 1:6 i x-(vertikal) respektive y-(horisontal)riktningen samt absolutvärden av dessa komponenter som funktion av tiden (s), modell-försök 4.  
	5.3.2 Last-rörelser 
	Konsolideringsfasen 
	I 
	I 
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	 presenteras konsolideringsfasen, dvs. stegvis upplastning till 20 kPa, från modellförsök 1-4, i form av vertikalrörelser hos mittenplattan (”banken”) som funktion av tiden. Försöksförutsättningar för modellförsök 1-4 ges i avsnitt 5.2. I första försöket, mo-dellförsök 1, löpte styrsystemet amok under sista laststeget under konsolideringsfasen (under obevakad lunchrast) och belastningen oscillerade mellan cirka 10 och 30 kPa (på grund av ett problem i styrsystemet, vilket åtgärdades efter försök 1). Detta ä
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	. Detta gav å andra si-dan möjligheter att få en indikation på beteendet vid cyklisk belastning. Konsoliderings-fasen valdes att avslutas relativt snabbt för sista laststeget, vilket innebär före vertikalrö-relse-tidskurvan hade helt planat ut, vilket gav en total tid på cirka en timma för konsoli-deringsfasen. Detta dels för att snabba på försöket och dels för att inte påföra för stora krypdeformationer. 

	När sidoplattor (”tryckbankar”) används, modellförsök 1 och 2, utvecklas större vertikal-rörelser hos mittenplattan (”banken”) än vid fallen utan sidoplattor, försök 3 och 4 (se vi-dare diskussion i avsnitt 6.5). För slutliga belastningen under konsolideringsfasen, 20 kPa, fås vertikalrörelser för de fyra försöken mellan cirka 40 till 80 mm vilket motsvarar 8 till 16 % av torvprovets höjd (initial höjd 500 mm). Den oscillerande belastningen vid sista laststeget i försök 1 resulterade i ett signifikant tills
	 
	 
	Figure
	Figur 5-25 Vertikalrörelser hos mittenplattan (”banken”) under stegvis pålastning upp till 20 kPa vid konsolideringsfasen för modellförsök 1-4. 
	 Skjuvningsfasen 
	I 
	I 
	Figur 5-26
	Figur 5-26

	 visas vertikaltryck hos mittenplattan och uppmätt portryck 10 cm under mit-tenplattan för modellförsök 1-4 under skjuvningsfasen. Försök 1 och 2 respektive 3 och 4 uppvisar god överensstämmelse vad gäller vertikaltryck som funktion av vertikalrörelser, dvs. kurvorna ligger nära varandra. Detta visar på god repeterbarhet i försöksutrustning och försöksmetodik och provmaterial, eftersom det i princip är duplicerade försök. 

	Portrycks-vertikalrörelsesambanden stämmer väl överens i första delen av skjuvningsfa-sen för försök 1 och 2 respektive 3 och 4 och sedan avviker de med ökade deformationer. Kvalitativt har portrycks-vertikalrörelsekurvorna hos de fyra försöken liknande utseende upp till cirka 60 mm vertikalrörelser, för att därefter grovt sett följa samma mönster. 
	Resultaten av modellförsök 1-4 visar att med sidoplattor (”tryckbankar”) tar mittenplattan (”banken”) en större last (vertikaltryck) än fallet utan sidoplattor, kurvorna som represen-terar försök med sidoplattor ligger ovanför de utan sidoplattor, 
	Resultaten av modellförsök 1-4 visar att med sidoplattor (”tryckbankar”) tar mittenplattan (”banken”) en större last (vertikaltryck) än fallet utan sidoplattor, kurvorna som represen-terar försök med sidoplattor ligger ovanför de utan sidoplattor, 
	Figur 5-26
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	. Vid en verti-kalrörelse på exempelvis 50 mm under skjuvningsfasen (totalt en vertikalrörelse på unge-fär 100 mm då konsolideringsfasen inkluderas) är vertikaltrycket runt 57 kPa med sido-plattor (tryckbankar) och 45 kPa utan sidoplattor (tryckbankar), dvs. cirka 30 % högre. 

	Vid en studie av vertikaltryck-vertikalrörelsekurvorna kan ses att en initialt styv respons erhålls, dvs. vertikaltrycket ökar mycket i början av skjuvningsfasen, 
	Vid en studie av vertikaltryck-vertikalrörelsekurvorna kan ses att en initialt styv respons erhålls, dvs. vertikaltrycket ökar mycket i början av skjuvningsfasen, 
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	. Därefter redan efter små deformationer viker kurvan av och styvheten minskar successivt, detta sker vid cirka 3-4 mm vertikal rörelse vid försöken utan sidoplattor och vid cirka 10 mm vid försöken med sidoplattor. Vid fortsatta vertikalrörelser är styvheten relativt konstant, dvs. ett ungefär linjärt samband fås mellan vertikaltryck och vertikalrörelse, upp till cirka 80 mm vertikalrörelser för försök 1 och 2 och cirka 70 mm i försök 3 och 4, 
	Figur 5-26
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	. 

	Första delen av skjuvningsfasen ökar portrycket mycket varefter portrycks-vertikalrörel-sekurvan böjer av och portrycksökningen avtar för att efter 50-60 mm vara ungefär oför-ändrad under fortsatt deformation och därefter börja öka igen vid cirka 90-100 mm, 
	Första delen av skjuvningsfasen ökar portrycket mycket varefter portrycks-vertikalrörel-sekurvan böjer av och portrycksökningen avtar för att efter 50-60 mm vara ungefär oför-ändrad under fortsatt deformation och därefter börja öka igen vid cirka 90-100 mm, 
	Figur 5-26
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	. Notera att portrycket är strax över noll (mellan 0,24 och 0,96 kPa) vid start skjuv-ning i de fyra försöken. Den initiala delen av deformationen, upp till 3-5 mm rörelser, kan betraktas som en odränerad situation, där portrycket ökar nästan lika mycket som verti-kaltrycket ökar. Därefter övergår det till ett delvis dränerat deformationsförlopp där port-rycksökningen avtar, för att därefter vara en dränerad situation i meningen att portrycket inte ändras, och därefter vid större deformationer ökar portryck

	Med sidoplattor, i jämförelse med utan sidoplattor, fås större kompression under konsoli-deringsfasen och därmed vid skjuvningsfasen lägre initial permeabilitet samt även längre dräneringsvägar uppåt, vilket förklarar det högre utvecklade portrycket. 
	Vid ungefär 120-150 mm vertikalrörelser under skjuvningsfasen visar vertikaltrycket och portrycket i försöken generellt på en förändrad utveckling, 
	Vid ungefär 120-150 mm vertikalrörelser under skjuvningsfasen visar vertikaltrycket och portrycket i försöken generellt på en förändrad utveckling, 
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	, något som sanno-likt är kopplat till att stansbrott utbildas i torvprovet (se vidare i avsnitt 5.3.3). Vidare bör beaktas att beteendet vid större rörelser (huvudsakligen efter stansbrott) återspeglar inte enbart torvmaterialets mekaniska egenskaper utan systemet torvprov-låda, dvs. ett randvärdesproblem (se vidare diskussion i avsnitt 5.3.3). 
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	Figur 5-26 Vertikaltryck hos mittenplatta och portryck under mittenplatta under skjuvningsfasen som funktion av vertikalrörelse hos mittenplatta, modellförsök 1-4, Mullsjötorv. 
	 
	5.3.3 Sammanfattande analys försök 1-4 
	 
	Markörers rörelser och brott i torven 
	Utvärdering av brott i modellförsöken, lokalt brott i en punkt eller i en mindre zon av torvprovet eller stansbrott för torvprovet, skulle kunna definieras av förändring i rörelser eller hastigheter. För de fibriga torvproverna sker lokalt brott i zonen just utanför mitten-plattan, eftersom de största (vertikala) rörelserna (dragrörelser) uppstår där i modellförsö-ken. Brott i form av sprickor uppstår som regel vid krönen på torvprovets ovanyta och för större deformationer uppstår sprickor även strax ovanfö
	Rörelserna i torven under mittenplattan består av vertikal kompression nedåt och av hori-sontella rörelser och skjuvrörelser i riktning utåt från plattan, med jämförelsevis mindre skjuvdeformationer än i områdena på sidan om plattan. Efter stansbrott inträffat i zonen under mittenplattan sker i huvudsak vertikala rörelser där. Med sidoplattor (ex. modellför-sök 2) fås större andel vertikaldeformationer och mindre andel horisontaldeformationer under mittenplattan än för fallet utan sidoplattor (ex. modellför
	Lokalt brott (dragbrott) i en zon i torven skulle kunna tolkas inträffa då hastigheten i ver-tikalriktningen för en markör ändrar tecken, i exemplet med markören id 1:13 i modell-försök 4, strax före 1200 sekunder (total vertikal rörelse 20 cm hos mittenplattan, se 
	Lokalt brott (dragbrott) i en zon i torven skulle kunna tolkas inträffa då hastigheten i ver-tikalriktningen för en markör ändrar tecken, i exemplet med markören id 1:13 i modell-försök 4, strax före 1200 sekunder (total vertikal rörelse 20 cm hos mittenplattan, se 
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	 i avsnitt 5.3.1). Den studerade markören (id 1:13) är intressant att studera eftersom den ligger i en zon, strax utanför mittenplattans kant, och vid större deformationer uppstår där dragbrott och en spricka (se avsnitt 5.3.1). 

	Alternativt skulle lokalt brott i en zon kunna beskrivas av när resultanten av rörelsen hos markören i x- och y-riktningen når sitt minimum, dvs vid ca 1400 sekunder i exemplet med markören id 1:13, Försök 4. 
	Ett tredje alternativ är att zonbrott definieras av då hastigheten i horisontalriktningen änd-rar tecken, dvs. vid ca 1400 sekunder i exemplet med markör id 1:13, Försök 4. 
	Sannolikt är hastigheten i vertikalriktningen mest intressant att relatera brott till vid be-lastningen i modellförsöken eftersom påförda belastningen med mittenplattan är i verti-kalriktningen. 
	Ett lokalt brott i en punkt i torven runt en viss markör skulle kunna vara då hastigheten hos en markör når sitt maximum, dvs. för studerad markör (id 1:13, Försök 4) runt 500-600 sek om vertikalrörelsen studeras. Hastighetsminskningen efter maxvärdet antas inne-bära en spänningsreduktion i området i torven runt markören. 
	Vid ca 1200-1400 sekunder vänder markörens rörelse uppåt enligt piv-analysen av mar-kör id 1:13, Försök 4, 
	Vid ca 1200-1400 sekunder vänder markörens rörelse uppåt enligt piv-analysen av mar-kör id 1:13, Försök 4, 
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	. Detta korrelerar med då hastigheterna i x- respektive y-riktningen byter tecken och då resultanten når dess minimum. Enligt okulära tolkningar av fotografier rör sig markören fortfarande nedåt vid 1100 s, planar ut vid 1200 s (dvs en-bart horisontell rörelse) och rör sig uppåt vid 1300 s. Tillståndet vid 1200 s motsvarar 

	stora deformationer (20 cm total vertikalrörelse) hos den belastade torvprovkroppen, 
	stora deformationer (20 cm total vertikalrörelse) hos den belastade torvprovkroppen, 
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	 (vid 1307 sekunder). 

	 
	Deformationsmönster 
	Under konsolideringsfasen pressas torven samman, vilket kan ses i PIV-analysen i avsnitt 5.3.1. Redan från start belastning är deformationsmönstret för torven under inklusive på sidorna om plattan/plattorna, samma som för en hängmatta, och ju högre upp i torvprovet desto mer pressas torven samman, se exempelvis 
	Under konsolideringsfasen pressas torven samman, vilket kan ses i PIV-analysen i avsnitt 5.3.1. Redan från start belastning är deformationsmönstret för torven under inklusive på sidorna om plattan/plattorna, samma som för en hängmatta, och ju högre upp i torvprovet desto mer pressas torven samman, se exempelvis 
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	. Med sidoplattor (”tryckban-kar”) på sidan om mittenplattan (”banken”) fås bidrag till att ytterligare trycka ner torven, vilket får delen av ”hängmattan” under mittenplattan att röra sig ännu mer nedåt (se vi-dare diskussion i avsnitt 6.5). 

	Det syns tydligt ett rotationscentrum för rörelser på vardera sida om mittenplattan för fal-let utan sidoplattor. Rotationsrörelserna ökar med ökande vertikalrörelser hos mittenplat-tan, fram till brott (stansbrott under mittenplattan) sker, men fortsätter även efter stans-brott, men i mindre omfattning se 
	Det syns tydligt ett rotationscentrum för rörelser på vardera sida om mittenplattan för fal-let utan sidoplattor. Rotationsrörelserna ökar med ökande vertikalrörelser hos mittenplat-tan, fram till brott (stansbrott under mittenplattan) sker, men fortsätter även efter stans-brott, men i mindre omfattning se 
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	 och 
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	 . Detta förstärker visuella iakttagelsen att hörnen på torvprovet rör sig inåt och uppåt, särskilt för försöken utan si-doplattor, samt att det blir en sättning på ovanytan närmast hålet, som mittenplattan skapar, genom dragkrafter i torven närmast på sidan om mittenplattan vid nedåtrörelsen. 

	”Tvättsvampsdeformationer” stämmer väl med de i modellförsöken, 
	”Tvättsvampsdeformationer” stämmer väl med de i modellförsöken, 
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	, förutom det som sker i zonerna där efter större deformationer lokala brott (sprickor) utvecklas. En elastisk materialmodell skulle möjligen kunna användas för att modellera belastning (vad gäller pålastning) av torv så länge torven inte går till lokalt brott, åtminstone för snabb be-lastningshastighet (odränerade förhållanden). En tvättsvamp är tydligt elastisk i sitt bete-ende, 
	Figur 5-27
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	.  

	Deformationsmönstret är likadant i de duplicerade modellförsök 3 och 4 som utfördes utan sidoplattor, dvs. med vertikaldeformationer i ”konzonen” och rotationsrörelser på si-dorna. Likaså följer modellförsök 1 och 2 ungefär samma deformationsmönster. 
	Den symmetri och upprepning avseende rörelser och deformationsmönster som erhållits i modellförsök 3 och 4 respektive 1 och 2, dvs. repeterbarhet, är ett kvalitetsintyg på ge-nomfört provningsförfarande (utrustning och metodik) i modellförsöken samt en bekräf-telse att duplicerade proven kan betraktas ha lika egenskaper och vara homogena. 
	 
	 
	Figure
	Figur 5-27 Illustration av deformation av tvättsvamp, liknande den i modellförsöken. 
	 
	Sprickor vid krönen och torvens draghållfasthet 
	Sprickorna vid krönen uppstår när dragspänningen blir större än draghållfastheten, se 
	Sprickorna vid krönen uppstår när dragspänningen blir större än draghållfastheten, se 
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	 c. Dragspänningen ökar i takt med att mittenplattan rör sig nedåt 
	Figur 5-28
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	 a och b. I princip är det ursprungliga horisontella draghållfastheten som ska överskridas för att sprickan ska öppna sig. Torvvolymen vid krönet är dragen (böjd) nedåt i en båge och i det böjda tillståndet överskrids draghållfastheten. De ursprungligen horisontella torvvoly-men är böjd och fibrerna dras av och/eller dras isär. Se vidare diskussion i avsnitten 6.2-6.4 kring lokalt brott och sprickor, även inkluderande sprickor som uppstår vid större de-formationer strax ovanför mittenplattan. 

	 
	Figure
	Figur 5-28 Principskiss som visar ökande dragspänningar (och tryckspänningar) i takt med att mit-tenplattan rör sig nedåt och hur till slut draghållfastheten överskrids vid krönen och sprickor öppnas där. 
	Last-deformationssamband och utbildat lokalt brott och stansbrott 
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	I 
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	 anges intervall (I, II och III) för de vertikalrörelser dels då dragbrott och sprickor börja uppträda vid krönen i torven (II) och dels då stansbrott uppträder i torvpro-vet (III). Gränserna är dock inte skarpa utan går in i varandra för de tre intervallen. Vidare varierar också gränserna något mellan försöken. Detta baserat på piv-analys och manuell studie av fotografier och filmer. 

	Provet deformeras som en ”hängmatta” (I) fram till dragbrott börjar uppträda (under II) och även därefter fortsätter den typen av deformationsmönster (”hängmatta”) med ökande deformation. Dragbrott och tillhörande ungefär horisontell spricka inträffar vid större de-formationer strax ovanför mittenplattan just före eller i samband med ett stansbrott för torvprovet. Notera att vertikaltryck-vertikalrörelsekurvorna för modellförsöken utan sido-plattor planar ut vid 135-140 mm vertikalrörelse (inkluderat konsol
	Med gränserna enligt 
	Med gränserna enligt 
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	 för hur deformationerna utvecklas under modellförsök 1-4 innebär det att för mittenplattan (”bank”) utan sidoplattor (”tryckbankar”) är trycket under mittenplattan ca 35 kPa då lokalt dragbrott börjar utvecklas och ca 55 kPa då stans-brott inträffar. Motsvarande siffror för mittenplatta med sidoplattor är ca 50 kPa respek-tive ca 70 kPa. Detta innebär en bärförmåga (tryckhållfasthet) vid stansbrott som är unge-fär 30 % högre med tryckbankar. Notera att i 
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	 är endast skjuvningsfasen medta-gen, dvs. vertikaldeformationerna under konsolideringsfasen upp till 20 kPa (cirka 40-50 mm) är exkluderade. 
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	Figur 5-29 Vertikaltryck hos mittenplatta (”bank”) och portryck under mittenplatta som funktion av vertikalrörelse under skjuvningsfasen i modellförsök 1-4, med inlagda tolkade intervall (I, II och III) för olika deformationsbeteenden.  
	Last-deformationsbeteendet hos de studerade torvproverna vid större vertikalrörelser (hu-vudsakligen efter deformationsintervall III) är påverkat även av randvillkoren, dvs. att väggarna i provlådan påverkar deformationer och även dränering. Beteendet vid större deformationer återspeglar därför inte enbart torvmaterialets mekaniska egenskaper utan systemet torvprov-låda (dvs. ett randvärdesproblem). Baserat på piv-analysen förefaller gränsen för då lådans väggar börjar påverka last-deformationsbeteendet var
	Vertikaltrycket för mittenplattan (”banken”) ökar hela tiden i alla försök, även efter utbil-dat stansbrott. Detta kan sannolikt förklaras dels av att en ny del av torven dras till brott längs mittenplattans kanter med ökande vertikalrörelser och dels av att med ökande de-formationer blir torven alltmer komprimerad under mittenplattan och därmed styvare samt att effekten av en fixerad botten som mothåll inverkar alltmer. 
	Medan vertikaltryck-vertikalrörelser stämmer bra överens för de duplicerade försöken av-viker portrycks-vertikalsambanden vid större deformationer under skjuvningsfasen. Detta tyder på att portrycket i den undersökta fibriga torven lokalt kan variera till viss del, möj-ligen kopplat till lokala variationer i dräneringsvägar i torven. Portrycket mättes 10 cm mitt under mittenplattan i modellförsök 1-4. 
	Från vertikaltryck-vertikalrörelsekurvorna kan ses att en initialt styv respons erhålls, 
	Från vertikaltryck-vertikalrörelsekurvorna kan ses att en initialt styv respons erhålls, 
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	, och därefter viker kurvan av och styvheten minskar. Knycken och därmed för-ändring i styvhet är sannolikt huvudsakligen kopplat till att portrycket bär nästan hela till-skottslasten beroende på att initialt odränerade förhållanden råder, dvs. initialt en odräne-rad styvhet. Sedan sker delvis dränering och portrycket minskar och därmed minskar också styvheten. 

	Torv kan vara något överkonsoliderad, exempelvis orsakad av krypdeformationer. Det skulle innebära att styvheten kan vara högre vid låga laster och sedan minska när förkon-solideringstrycket passerats. Därefter är modulen låg och relativt konstant under ett visst spänningsintervall. Torven styvnar sedan åter med ökad effektivspänning. 
	Anledningen till att portrycket avtar och blir oförändrat efter en viss deformation kan bero på att permeabiliteten är högre ju längre ner portrycksnålen rör sig, beroende på att pro-vets kompression orsakad av konsolideringsfasen är mindre med djupet. Men å andra si-dan komprimeras provet under plattan mer och mer under skjuvningsfasen. Kan möjligen för större deformationer kopplas till de dragbrott som uppstår strax ovanför mittenplattan och att dräneringsvägar uppstår där. Dräneringsvägar kan skapas mell
	5.4 Resultat och analys – Försök 5-8 
	5.4.1 Bildbehandling – rörelser 
	Rörelser – baserade på markörers rörelser 
	I avsnitt 5.3.1 har rörelser baserade på markörers rörelser beskrivits i detalj för modellför-sök 2 (med sidoplattor) och modellförsök 4 (utan sidoplattor). Därför är beskrivningen nedan fokuserad på att lyfta fram huvudsakliga avvikelser i beteende i respektive modell-försök 5 till 8 i jämförelse med motsvarande modellförsök 1 till 4. Resultaten av modell-försök 5-8 presenteras i detta avsnitt i ordningen försök 6-8-7-5. Analysen baseras huvud-sakligen på PIV-resultaten, men även på visuella iakttagelser a
	Modellförsök 5-8 har genomförts med långsam belastningshastighet i syfte att skapa drä-nerade förhållanden i torven (medan modellförsök 1-4 genomfördes med snabb belast-ningshastighet). 
	 
	Modellförsök 6 
	Vid försök 6 följdes ett lastschema med enbart stegvis pålastning genom hela försöket (se 
	Vid försök 6 följdes ett lastschema med enbart stegvis pålastning genom hela försöket (se 
	Tabell 5-4
	Tabell 5-4

	) och försöket genomfördes utan sidoplattor. Laststegen var 0-10-15-20-25-30-35-40-45-50-55-60-65-70-75-80-85-90 och dessa genomfördes under totalt ca 4 dygn, dvs med tid för fullständig konsolidering för de tidsmässigt långa laststegen (20, 40, 60 och 90 kPa). I 
	Figur 5-30
	Figur 5-30

	 till 
	Figur 5-33
	Figur 5-33

	 presenteras resultaten av analysen (PIV) av mar-körernas rörelser. 

	Vid en jämförelse mellan modellförsök 6 och modellförsök 3 och 4 (som också är försök utan sidoplattor, med skillnaderna att det var en snabb belastningshastighet och deformat-ionsstyrning i skjuvningsfasen i Försök 3 och 4) kan för modellförsök 6 följande noteras:  
	• Första delen av belastningen upp till 20 kPa utvecklas huvudsakligen vertikalde-formationer och huvudsakligen under och strax utanför mittenplattan, 
	• Första delen av belastningen upp till 20 kPa utvecklas huvudsakligen vertikalde-formationer och huvudsakligen under och strax utanför mittenplattan, 
	• Första delen av belastningen upp till 20 kPa utvecklas huvudsakligen vertikalde-formationer och huvudsakligen under och strax utanför mittenplattan, 
	• Första delen av belastningen upp till 20 kPa utvecklas huvudsakligen vertikalde-formationer och huvudsakligen under och strax utanför mittenplattan, 
	Figur 5-30
	Figur 5-30

	. Efter en viss deformation, då tillräckligt stora dragspänningar och dragtöjningar har etablerats på övre delen av provet på sidan om mittenplattan, börjar markö-rerna i övre delen av provet samtliga att röra sig mot mittenplattan och den rörel-sen fortsätter under hela försöket, 
	Figur 5-31
	Figur 5-31

	 och 
	Figur 5-33
	Figur 5-33

	. Efter 20 kPa belast-ning är vertikalrörelserna större i Försök 3 och 4 än i Försök 6, vilket är oväntat eftersom tiden för konsolidering är betydligt kortare i försök 3 och 4. 


	• Det är en stor del av torvprovet utanför mittenplattan som inkluderas i dragtöj-ningsbeteendet och dragzonen, på vänster sida. Det uppstår ingen tydlig spricka på ovanytan till vänster, förutom en mindre ytlig spricka vid krönet som uppstår efter ca 15 cm vertikalrörelser hos mittenplattan, se 
	• Det är en stor del av torvprovet utanför mittenplattan som inkluderas i dragtöj-ningsbeteendet och dragzonen, på vänster sida. Det uppstår ingen tydlig spricka på ovanytan till vänster, förutom en mindre ytlig spricka vid krönet som uppstår efter ca 15 cm vertikalrörelser hos mittenplattan, se 
	• Det är en stor del av torvprovet utanför mittenplattan som inkluderas i dragtöj-ningsbeteendet och dragzonen, på vänster sida. Det uppstår ingen tydlig spricka på ovanytan till vänster, förutom en mindre ytlig spricka vid krönet som uppstår efter ca 15 cm vertikalrörelser hos mittenplattan, se 
	Figur 5-35
	Figur 5-35

	. 


	• Rotationsrörelsen på sidan om mittenplattan finns även i försök 6, men är inte lika stor som i Försök 3 och 4. 
	• Rotationsrörelsen på sidan om mittenplattan finns även i försök 6, men är inte lika stor som i Försök 3 och 4. 


	• Det är inte uppenbart att vare sig lokalt brott sker strax ovanför utanför mitten-plattan eller att stansbrott sker i torven. Det är inga distinkta riktningsföränd-ringar hos markörerna som indikerar det, i exempelvis intervallet 60-90 kPa (
	• Det är inte uppenbart att vare sig lokalt brott sker strax ovanför utanför mitten-plattan eller att stansbrott sker i torven. Det är inga distinkta riktningsföränd-ringar hos markörerna som indikerar det, i exempelvis intervallet 60-90 kPa (
	• Det är inte uppenbart att vare sig lokalt brott sker strax ovanför utanför mitten-plattan eller att stansbrott sker i torven. Det är inga distinkta riktningsföränd-ringar hos markörerna som indikerar det, i exempelvis intervallet 60-90 kPa (
	• Det är inte uppenbart att vare sig lokalt brott sker strax ovanför utanför mitten-plattan eller att stansbrott sker i torven. Det är inga distinkta riktningsföränd-ringar hos markörerna som indikerar det, i exempelvis intervallet 60-90 kPa (
	Fi-gur 5-33
	Fi-gur 5-33

	) ses inga direkta riktningsförändringar. 


	• Den stora (djupa) sprickan som utvecklas till höger på ovanytan av torvprovet, uppstår efter cirka 9 cm vertikalrörelser hos mittenplattan och långt ifrån krönet, ca 15 cm från krönet, se 
	• Den stora (djupa) sprickan som utvecklas till höger på ovanytan av torvprovet, uppstår efter cirka 9 cm vertikalrörelser hos mittenplattan och långt ifrån krönet, ca 15 cm från krönet, se 
	• Den stora (djupa) sprickan som utvecklas till höger på ovanytan av torvprovet, uppstår efter cirka 9 cm vertikalrörelser hos mittenplattan och långt ifrån krönet, ca 15 cm från krönet, se 
	Figur 5-35
	Figur 5-35

	 (till skillnad från i Försök 3 och 4, där sprick-orna uppstår på eller nära krönet).  


	• Det syns tydligt att sprickan som uppstår till höger därefter avgränsar torvvoly-men som involveras av fortsatta dragrörelser (se 
	• Det syns tydligt att sprickan som uppstår till höger därefter avgränsar torvvoly-men som involveras av fortsatta dragrörelser (se 
	• Det syns tydligt att sprickan som uppstår till höger därefter avgränsar torvvoly-men som involveras av fortsatta dragrörelser (se 
	Figur 5-31
	Figur 5-31

	). 


	• Redan efter ca 2-3 cm vertikalrörelser (vid 15 kPa belastning) hos mittenplattan uppstår en spricka i torven vid mittenplattans nedre högra hörn med en initial lut-ning nedåt utåt på ungefär 30 grader, se 
	• Redan efter ca 2-3 cm vertikalrörelser (vid 15 kPa belastning) hos mittenplattan uppstår en spricka i torven vid mittenplattans nedre högra hörn med en initial lut-ning nedåt utåt på ungefär 30 grader, se 
	• Redan efter ca 2-3 cm vertikalrörelser (vid 15 kPa belastning) hos mittenplattan uppstår en spricka i torven vid mittenplattans nedre högra hörn med en initial lut-ning nedåt utåt på ungefär 30 grader, se 
	Figur 5-34
	Figur 5-34

	.  



	Sannolikt är torvprovet i modellförsök 6 något styvare (framförallt i övre delen av provet) än torvproven i modellförsök 3 och 4, vilket i så fall förklarar de mindre vertikalrörel-serna efter 20 kPa belastning. 
	 
	 
	Figure
	Figur 5-30 Försök 6 (utan sidoplattor), rörelser under belastning 0-20 kPa, baserat på PIV-analys.  
	 
	 
	Figure
	Figur 5-31 Försök 6 (utan sidoplattor), rörelser under belastning 0-60 kPa, baserat på PIV-analys.  
	 
	Figure
	Figur 5-32 Försök 6 (utan sidoplattor), rörelser under belastning 0-90 kPa, baserat på PIV-analys.  
	 
	 
	 
	Figure
	Figur 5-33 Försök 6 (utan sidoplattor), rörelser under belastning 60-90 kPa, baserat på PIV-analys.  
	 
	 
	Figure
	Figure
	Figur 5-34 Försök 6, spricka som uppstår vid små deformationer och som i bilden har öppnats lite mera, se inringad zon.  
	 
	 
	Figure
	Figure
	Figure
	Figur 5-35 Försök 6, sprickor som uppstått vid stora deformationer och i denna bild (större deform-ationer) öppnats ytterligare, se inringade zoner.  
	 
	Modellförsök 8 
	Vid försök 8, som genomfördes utan sidoplattor, utfördes först en konsolideringsfas un-der ca ett dygn upp till 20 kPa, följt av en skjuvningsfas under 3 dygn, dvs. med långsam belastningshastighet. 
	Vid en jämförelse mellan modellförsök 8 och modellförsök 3 och 4 (som också är försök utan sidoplattor, fast med skillnaden att snabb belastningshastighet användes i skjuv-ningsfasen) kan för modellförsök 8 följande noteras:  
	• Under konsolideringsfasen och upp till ca 40 kPa under skjuvningsfasen är rörel-semönstret mycket lika (jämför med försök 4, 
	• Under konsolideringsfasen och upp till ca 40 kPa under skjuvningsfasen är rörel-semönstret mycket lika (jämför med försök 4, 
	• Under konsolideringsfasen och upp till ca 40 kPa under skjuvningsfasen är rörel-semönstret mycket lika (jämför med försök 4, 
	• Under konsolideringsfasen och upp till ca 40 kPa under skjuvningsfasen är rörel-semönstret mycket lika (jämför med försök 4, 
	Figur 5-9
	Figur 5-9

	), 
	Figur 5-38
	Figur 5-38

	. Det är nå-got större vertikalrörelser i försök 8 jämfört med försök 3 och 4, dvs. som förvän-tat. 


	• Det uppstår en stor spricka runt ca 35 kPa belastning (cirka 13 cm vertikalrörelse) vid vänstra krönet på torvens ovanyta, vilket tydligt påverkar fortsatt utvecklat deformationsmönster på vänster sida om sprickan. Rörelserna till vänster om sprickan är ytterst små efter sprickan uppstått. På krönet på höger sida utvecklas en spricka ungefär samtidigt som till vänster, men det är en senare påverkan, än på vänstra sidan, på rörelserna på övre högra sidan av provet. 
	• Det uppstår en stor spricka runt ca 35 kPa belastning (cirka 13 cm vertikalrörelse) vid vänstra krönet på torvens ovanyta, vilket tydligt påverkar fortsatt utvecklat deformationsmönster på vänster sida om sprickan. Rörelserna till vänster om sprickan är ytterst små efter sprickan uppstått. På krönet på höger sida utvecklas en spricka ungefär samtidigt som till vänster, men det är en senare påverkan, än på vänstra sidan, på rörelserna på övre högra sidan av provet. 

	• Vid belastning mellan 40-60 kPa, 
	• Vid belastning mellan 40-60 kPa, 
	• Vid belastning mellan 40-60 kPa, 
	Figur 5-40
	Figur 5-40

	, ändrar markörerna på vänster sida strax utanför mittenplattan markant riktning och blir uppåtriktade, något som in-dikerar brott i det området. Zonen där markörer ändrar riktning är bredare i mo-dellförsök 8 än i modellförsök 3 och 4. En horisontell spricka uppstår vid ungefär 50 kPa (cirka 20 cm vertikalrörelse) strax ovanför och utanför mittenplattans vänstra kant (enda sprickan strax ovanför mittenplattan från alla dränerade mo-dellförsök), vilket stämmer med intilliggande markörers rörelser, 
	Figur 5-44
	Figur 5-44

	. 



	• På höger sidan om mittenplattan sker ingen markant riktningsförändring under hela skjuvningsfasen, upp till 90 kPa, 
	• På höger sidan om mittenplattan sker ingen markant riktningsförändring under hela skjuvningsfasen, upp till 90 kPa, 
	• På höger sidan om mittenplattan sker ingen markant riktningsförändring under hela skjuvningsfasen, upp till 90 kPa, 
	• På höger sidan om mittenplattan sker ingen markant riktningsförändring under hela skjuvningsfasen, upp till 90 kPa, 
	Figur 5-41
	Figur 5-41

	 och 
	Figur 5-42
	Figur 5-42

	. 


	• Rotationsrörelsen finns även i försök 8, men är inte lika omfattande som i försök 3 och 4. 
	• Rotationsrörelsen finns även i försök 8, men är inte lika omfattande som i försök 3 och 4. 

	• I försök 8 utvecklas istället större vertikalrörelser och mindre horisontalrörelser-under mittenplattan än i försök 3 och 4, 
	• I försök 8 utvecklas istället större vertikalrörelser och mindre horisontalrörelser-under mittenplattan än i försök 3 och 4, 
	• I försök 8 utvecklas istället större vertikalrörelser och mindre horisontalrörelser-under mittenplattan än i försök 3 och 4, 
	Figur 5-42
	Figur 5-42

	. 



	Generellt är deformationsmönstret relativt lika mellan modellförsök 8 och modellförsök 3 och 4, men med svagare rotationsbeteende och större vertikaldeformationer under mitten-plattan i det långsammare försök 8. Benägenhet att utveckla lokala brott i form av sprickor vid krönen är ungefär detsamma i Försök 8 som i försök 3 och 4. Däremot änd-ras inte deformationsmönstret under plattan i försök 8 vid stora deformationer, dvs. det antyder inte stansbrott. 
	Vid en jämförelse mellan modellförsök 8 (deformationsstyrd) och modellförsök 6 (last-styrd), båda med långsam belastningshastighet och utan sidoplattor, uppvisas ungefär samma deformationsmönster i hela deformationsintervallet, jämför 
	Vid en jämförelse mellan modellförsök 8 (deformationsstyrd) och modellförsök 6 (last-styrd), båda med långsam belastningshastighet och utan sidoplattor, uppvisas ungefär samma deformationsmönster i hela deformationsintervallet, jämför 
	Figur 5-31
	Figur 5-31

	 och 
	Figur 5-33
	Figur 5-33

	 med 
	Figur 5-41
	Figur 5-41

	 och 
	Figur 5-42
	Figur 5-42

	. 

	 
	 
	Figure
	Figur 5-36 Försök 8 (utan sidoplattor), rörelser under konsolideringsfasen 0-20 kPa, baserat på PIV-analys. 
	 
	 
	Figure
	Figur 5-37 Försök 8 (utan sidoplattor), rörelser under konsolideringsfasen + skjuvningsfasen, 0-28 kPa, baserat på PIV-analys, här inlagt i fotografi. 
	 
	Figure
	Figur 5-38 Försök 8 (utan sidoplattor), rörelser under konsolideringsfasen + skjuvningsfasen, 0-40 kPa, baserat på PIV-analys. 
	 
	 
	Figure
	Figur 5-39, Försök 8 (utan sidoplattor), rörelser under konsolideringsfasen + skjuvningsfasen, 0-37 kPa, baserat på PIV-analys, här inlagt i fotografi.  
	 
	 
	 
	Figure
	Figur 5-40 Försök 8 (utan sidoplattor), rörelser under skjuvningsfasen, 40-60 kPa, baserat på PIV-analys. 
	 
	 
	Figure
	Figur 5-41 Försök 8 (utan sidoplattor), rörelser under skjuvningsfasen, 60-90 kPa, baserat på PIV-analys. 
	 
	 
	Figure
	Figur 5-42 Försök 8 (utan sidoplattor), rörelser under skjuvningsfasen, 0-60 kPa, baserat på PIV-analys. 
	 
	 
	Figure
	Figure
	Figure
	Figur 5-43 Försök 8 (utan sidoplattor), rörelser då en spricka vid respektive krön precis har öppnats, se inringade zoner. 
	 
	Figure
	Figure
	Figur 5-44 Försök 8 (utan sidoplattor), rörelser då en horisontell spricka har öppnats till vänster strax ovanför utanför plattans vänstra kant, se inringad zon. Notera de stora öppnade sprickorna vid krönen. 
	 
	Modellförsök 7 
	Vid försök 7 följdes ett lastschema med enbart stegvis pålastning genom hela försöket (se 
	Vid försök 7 följdes ett lastschema med enbart stegvis pålastning genom hela försöket (se 
	Tabell 5-5
	Tabell 5-5

	) och försöket genomfördes med sidoplattor. Laststegen var 0-10-15-20-25-30-35-40-45-50-55-60-65-70-75-80-85-90 och dessa genomfördes under totalt ca 4 dygn, dvs med tid för fullständig konsolidering för de tidsmässigt långa laststegen (20, 40, 60 

	och 90 kPa), precis som i modellförsök 6. I 
	och 90 kPa), precis som i modellförsök 6. I 
	Figur 5-45
	Figur 5-45

	 till 
	Figur 5-48
	Figur 5-48

	 presenteras resulta-ten av analysen (PIV) av markörernas rörelser i försök 7. 

	Vid en jämförelse mellan modellförsök 7 och modellförsök 2 (som också är försök med sidoplattor, fast med skillnaderna att snabb belastningshastighet och med deformations-styrning i skjuvningsfasen i försök 2) kan följande noteras: 
	0-20 kPa: Samma deformationsmönster, men större rörelser i försök 7 (som förväntat med längre tid för konsolidering). 
	0-60 kPa: Principiellt liknande deformationsmönster, men större zon med stora vertikal-rörelser i försök 7, dvs. även under sidoplattorna är det huvudsakligen vertikalrörelser i försök 7, medan rotationsrörelser är flyttade längre ut åt sidorna.  
	0-90 kPa: Ej lika distinkta riktningsförändringar hos markörer vid eventuellt lokalt brott. Zonen flyttad en bit ut åt sidan utanför mittenplattan där riktningsförändringar sker, och dessa verkar också inkludera en bredare zon av torvprovet än i modellförsök 2. 
	 
	 
	 
	Figure
	Figur 5-45 Modellförsök 7 (med sidoplattor), rörelser under belastning 0-20 kPa, baserat på PIV-analys.  
	 
	 
	 
	Figure
	Figur 5-46 Modellförsök 7 (med sidoplattor), rörelser under belastning 0-40 kPa, baserat på PIV-analys. 
	 
	Figure
	Figur 5-47 Modellförsök 7 (med sidoplattor), rörelser under belastning 0-60 kPa, baserat på PIV-analys. 
	 
	 
	Figure
	Figur 5-48 Modellförsök 7 (med sidoplattor), rörelser under belastning 0-90 kPa, baserat på PIV-analys. 
	 
	Modellförsök 5 
	Modellförsök 5 genomfördes som en kombination av laststyrd och deformationsstyrd på-lastning (deformationsstyrd mellan laststegen), med liknande pålastningsschema som för modellförsök 6 och 7, se 
	Modellförsök 5 genomfördes som en kombination av laststyrd och deformationsstyrd på-lastning (deformationsstyrd mellan laststegen), med liknande pålastningsschema som för modellförsök 6 och 7, se 
	Tabell 5-3
	Tabell 5-3

	. Modellförsök 5 utfördes utan sidoplattor och en piv-analys av markörernas rörelser har inte utförts.  

	En spricka snett nedåt till höger strax utanför och under mittenplattan uppstod efter last-påläggning med 40 kPa, dvs. vid cirka 10 cm vertikalrörelse, se 
	En spricka snett nedåt till höger strax utanför och under mittenplattan uppstod efter last-påläggning med 40 kPa, dvs. vid cirka 10 cm vertikalrörelse, se 
	Figur 5-51
	Figur 5-51

	. Liknande spricka uppstod också i modellförsök 6. Ungefär i samband med detta öppnas också en spricka på provets ovanyta på vardera krön. Dessa sprickor vid krönen fanns dock redan initierade vid slutet av 20 kPa belastning, se 
	Figur 5-50
	Figur 5-50

	, men ej i början, 
	Figur 5-49
	Figur 5-49

	.  

	Under tredje dygnet blev det problem med lastcellen för mittenplattan och den började att oscillera ca plus/minus 20 kPa vid vertikaltrycksnivån ca 50 kPa, vilket påverkade de-formationerna och provet gick till brott, 
	Under tredje dygnet blev det problem med lastcellen för mittenplattan och den började att oscillera ca plus/minus 20 kPa vid vertikaltrycksnivån ca 50 kPa, vilket påverkade de-formationerna och provet gick till brott, 
	Figur 5-52
	Figur 5-52

	. 

	 
	 
	Figure
	Figur 5-49 Försök 5, 4185 sekunder (drygt 1 timma), under 20 kPa laststeg.  
	 
	Figure
	Figur 5-50 Försök 5, 27805 sekunder (nästan 8 h), under 20 kPa laststeg. 
	 
	Figure
	Figur 5-51 Försök 5, strax före oscilleringen, precis lastat upp till 50 kPa.  
	 
	Figure
	Figur 5-52 Försök 5, efter oscilleringen. 
	5.4.2 Laströrelser 
	Resultaten av modellförsök 5-8 presenteras i detta avsnitt i ordningen modellförsök 6-7-8-5. 
	Modellförsök 6 
	Vid försök 6 följdes ett lastschema med enbart stegvis pålastning genom hela försöket (se Tabell 5-4) och försöket genomfördes utan sidoplattor. Laststegen var 0-10-15-20-25-30-35-40-45-50-55-60-65-70-75-80-85-90 och dessa genomfördes under totalt ca 4 dygn. 
	Laststegen 20, 40, 60 och 90 kPa fick ligga på extra länge (över natten) medan övriga laststeg varade 25 minuter (förutom de två första laststegen 10 och 15 kPa som fick ligga på 15 minuter). Vid försöket användes en 3 cm lång nål för portrycksmätning som var in-tryckt i torven mitt under mittenplattan. Resultaten av laststegen presenteras i form av vertikaltryck, vertikalrörelse och portryck som funktion av tid i 
	Laststegen 20, 40, 60 och 90 kPa fick ligga på extra länge (över natten) medan övriga laststeg varade 25 minuter (förutom de två första laststegen 10 och 15 kPa som fick ligga på 15 minuter). Vid försöket användes en 3 cm lång nål för portrycksmätning som var in-tryckt i torven mitt under mittenplattan. Resultaten av laststegen presenteras i form av vertikaltryck, vertikalrörelse och portryck som funktion av tid i 
	Figur 5-53
	Figur 5-53

	 till 
	Figur 5-56
	Figur 5-56

	 och vertikalrörelse som funktion av vertikaltryck i 
	Figur 5-57
	Figur 5-57

	.  

	I vertikaltryck-tid-diagrammen framgår hur den stegvisa lastpåläggningen utfördes, dvs. hur försöket styrdes, figur a i figurerna, med sista laststeget varje dag under extra lång tid. I figur b i figurerna kan studeras hur vertikalrörelsen ökar under varje laststeg. 
	Som förväntat är det under sista och tidsmässiga långa laststeget varje dag som vertikal-rörelse-tid-kurvan (nästan) planar ut och på slutet av laststeget visar små kvarstående rö-relser (liten rörelsehastighet). Vertikalrörelsen i slutet av de tidsmässigt långa laststegen framgår i 
	Som förväntat är det under sista och tidsmässiga långa laststeget varje dag som vertikal-rörelse-tid-kurvan (nästan) planar ut och på slutet av laststeget visar små kvarstående rö-relser (liten rörelsehastighet). Vertikalrörelsen i slutet av de tidsmässigt långa laststegen framgår i 
	Figur 5-53
	Figur 5-53

	 till 
	Figur 5-56
	Figur 5-56

	, vilket också kan ses i 
	Figur 5-57
	Figur 5-57

	 där samtliga laststeg presenteras. 

	Portrycket ökar i princip momentant vid varje lastpåläggning och avtar med tiden mellan varje lastpåläggning. Vid ökningen av vertikaltrycket med 5 kPa ökar portrycket med ca 3 kPa för samtliga laststeg i intervallet 15-90 kPa, dvs. portrycksökningen är oberoende av trycknivå. Portrycksavklingningens storlek mellan de tidsmässigt korta laststegen mins-kar för varje dag, och är ca 2 kPa dag 1 (avklingning laststeg 10, 15 kPa), 1,5-2 kPa dag 2 (25, 30, 35 kPa), 1,2-1,3 kPa dag 3 (45, 50, 55 kPa) och 0,8-1,0 k
	 
	 
	Figure
	 
	c) 
	 
	 
	Figure
	 
	b) 
	 
	 
	Figure
	a) 
	Figur 5-53 Försök 6, laststeg 0-20 kPa, a) Vertikaltryck – tid, b) Vertikalrörelse – tid, c) Portryck – tid. 
	 
	 
	Figure
	c) 
	 
	Figure
	b) 
	 
	Figure
	a) 
	Figur 5-54 Försök 6, laststeg 20-40 kPa, a) Vertikaltryck – tid, b) Vertikalrörelse – tid, c) Portryck – tid.  
	 
	Figure
	c) 
	 
	Figure
	b) 
	 
	Figure
	a) 
	Figur 5-55 Försök 6, laststeg 40-60 kPa, a) Vertikaltryck – tid, b) Vertikalrörelse – tid, c) Portryck – tid. 
	 
	Figure
	c) 
	 
	Figure
	b) 
	 
	 
	Figure
	a) 
	Figur 5-56 Försök 6, laststeg 60-90 kPa, a) Vertikaltryck – tid, b) Vertikalrörelse – tid, c) Portryck – tid. 
	 
	 
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figur 5-57 Försök 6, alla laststeg, vertikalrörelse – vertikaltryck. 
	 
	I 
	I 
	Figur 5-57
	Figur 5-57

	 visas vertikalrörelse som funktion av vertikaltryck för alla laststeg i Försök 6. I figuren har linjer (heldragna) dragits som representerar lutningen av kurvan för de tids-mässigt korta laststegen i olika intervall, dag 1 till dag 4, samt en gemensam linje 

	(streckad) för de tre första tidsmässigt långa laststegen. Lutningen på kurvan represente-rar styvheten (tangentmodulen) hos torvprovet och om dessa räknas ut (100 mm rörelse motsvarar 0,20 vertikaltöjning) fås resultaten i 
	(streckad) för de tre första tidsmässigt långa laststegen. Lutningen på kurvan represente-rar styvheten (tangentmodulen) hos torvprovet och om dessa räknas ut (100 mm rörelse motsvarar 0,20 vertikaltöjning) fås resultaten i 
	Tabell 5-8
	Tabell 5-8

	. Styvheten är runt 200 kPa i in-tervallet med vertikaltryck 25-55 kPa, och nästan det dubbla för låga vertikaltryck (10, 15 kPa) och ungefär 300 kPa vid större vertikaltryck 65-85 kPa). Styvheten utvärderad base-rad på de tre första tidsmässigt långa laststegen (20, 40, 60 kPa) ligger runt 150 kPa. 

	 
	Tabell 5-8 Styvhetsmoduler (tangentmoduler) för olika intervall av laststeg, se dragna linjer i 
	Tabell 5-8 Styvhetsmoduler (tangentmoduler) för olika intervall av laststeg, se dragna linjer i 
	Figur 5-57
	Figur 5-57

	, Försök 6. 

	 
	 
	 
	 
	 

	Styvhetsmodul (kPa) 
	Styvhetsmodul (kPa) 



	Dag 1, kort tid, last-steg 10, 15 kPa 
	Dag 1, kort tid, last-steg 10, 15 kPa 
	Dag 1, kort tid, last-steg 10, 15 kPa 
	Dag 1, kort tid, last-steg 10, 15 kPa 

	373 
	373 


	Dag 2, kort tid, last-steg 25, 30, 35 kPa 
	Dag 2, kort tid, last-steg 25, 30, 35 kPa 
	Dag 2, kort tid, last-steg 25, 30, 35 kPa 

	209 
	209 


	Dag 3, kort tid, last-steg 45, 50, 55 kPa 
	Dag 3, kort tid, last-steg 45, 50, 55 kPa 
	Dag 3, kort tid, last-steg 45, 50, 55 kPa 

	211 
	211 


	Dag 4, kort tid, last-steg 65, 70, 75, 80, 85 kPa 
	Dag 4, kort tid, last-steg 65, 70, 75, 80, 85 kPa 
	Dag 4, kort tid, last-steg 65, 70, 75, 80, 85 kPa 

	303 
	303 


	Långa laststeg, 20, 40, 60 kPa 
	Långa laststeg, 20, 40, 60 kPa 
	Långa laststeg, 20, 40, 60 kPa 

	161 
	161 




	 
	 
	Modellförsök 7 
	Vid försök 7 följdes ett lastschema med enbart stegvis pålastning genom hela försöket (se 
	Vid försök 7 följdes ett lastschema med enbart stegvis pålastning genom hela försöket (se 
	Tabell 5-5
	Tabell 5-5

	) och försöket genomfördes med sidoplattor. Laststegen var 0-10-15-20-25-30-35-40-45-50-55-60-65-70-75-80-85-90 och dessa genomfördes under totalt ca 4 dygn. Laststegen 20, 40, 60 och 90 kPa fick ligga på extra länge (över natten) medan övriga laststeg varade 25 minuter. Vid försöket användes en 3 cm lång nål för portrycksmätning som var intryckt i torven mitt under mittenplattan. Resultaten av laststegen presenteras i form av vertikaltryck, vertikalrörelse och portryck som funktion av tid i 
	Figur 5-58
	Figur 5-58

	 till 
	Fi-gur 5-61
	Fi-gur 5-61

	 och vertikalrörelse som funktion av vertikaltryck i 
	Figur 5-62
	Figur 5-62

	. 

	Som förväntat är det under sista och tidsmässiga långa laststeget varje dag som vertikal-rörelse-tid-kurvan (nästan) planar ut och på slutet av laststeget visar små kvarstående rö-relser (liten rörelsehastighet). Vertikalrörelsen i slutet av de tidsmässigt långa laststegen 
	framgår i 
	framgår i 
	Figur 5-58
	Figur 5-58

	 till 
	Figur 5-61
	Figur 5-61

	, vilket också kan ses i 
	Figur 5-62
	Figur 5-62

	 där samtliga laststeg presenteras. 

	Portrycket ökar i princip momentant vid varje lastpåläggning och avtar med tiden mellan varje lastpåläggning. Vid ökningen av vertikaltrycket med 5 kPa ökar portrycket med ca 2-3 kPa för samtliga laststeg i intervallet 20-90 kPa, dvs. portrycksökningen är oberoende av trycknivå. Portrycksavklingningens storlek mellan de tidsmässigt korta laststegen minskar för varje dag, och är ca 3 kPa dag 1 (avklingning laststeg 10, 15 kPa), ca 1 kPa dag 2 (25, 30, 35 kPa), ca 0,5 kPa dag 3 (45, 50, 55 kPa) och ca 0,2-0,5
	 
	 
	Figure
	c) 
	 
	 
	 
	Figure
	b) 
	 
	 
	Figure
	a) 
	Figur 5-58 Försök 7, laststeg 0-20 kPa, a) Vertikaltryck – tid, b) Vertikalrörelse – tid, c) Portryck – tid. 
	 
	Figure
	c) 
	 
	Figure
	b) 
	 
	Figure
	a) 
	Figur 5-59 Försök 7, laststeg 20-40 kPa, a) Vertikaltryck – tid, b) Vertikalrörelse – tid, c) Portryck – tid. 
	 
	Figure
	c) 
	 
	Figure
	b) 
	 
	Figure
	a) 
	Figur 5-60 Försök 7, laststeg 40-60 kPa, a) Vertikaltryck – tid, b) Vertikalrörelse – tid, c) Portryck – tid. 
	 
	Figure
	c) 
	 
	Figure
	b) 
	 
	Figure
	a) 
	Figur 5-61 Försök 7, laststeg 60-90 kPa, a) Vertikaltryck – tid, b) Vertikalrörelse – tid, c) Portryck – tid. 
	 
	I 
	I 
	Figur 5-62
	Figur 5-62

	 visas vertikalrörelse som funktion av vertikaltryck för alla laststeg i modell-försök 7. I figuren har linjer (heldragna) dragits som representerar lutningen av kurvan för de tidsmässigt korta laststegen i olika intervall, dag 1 till dag 4, samt en gemensam linje (streckad) för de tre första tidsmässigt långa laststegen. Lutningen på kurvan represente-rar styvheten (tangentmodulen) hos torvprovet och om dessa räknas ut (100 mm rörelse motsvarar 0,20 vertikaltöjning) fås resultaten i 
	Tabell 5-9
	Tabell 5-9

	. Styvheten ökar med ökande spänningar och är runt 130 kPa i intervallet med vertikaltryck 10-15 kPa, och ungefär det dubbla för vertikaltryck 25-35 kPa och ungefär 400 kPa vid större vertikaltryck (65-85 kPa). Styvheten utvärderad baserad på de tre första tidsmässigt långa laststegen (20, 40, 60 kPa) ligger runt 150 kPa. 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Tabell 5-9 Styvhetsmoduler (tangentmodul) för olika intervall av laststeg, se dragna linjer i 
	Tabell 5-9 Styvhetsmoduler (tangentmodul) för olika intervall av laststeg, se dragna linjer i 
	Figur 5-62
	Figur 5-62

	, Försök 7. 

	 
	 
	 
	 
	 

	Styvhetsmodul (kPa) 
	Styvhetsmodul (kPa) 



	Dag 1, kort tid, last-steg 10, 15 kPa 
	Dag 1, kort tid, last-steg 10, 15 kPa 
	Dag 1, kort tid, last-steg 10, 15 kPa 
	Dag 1, kort tid, last-steg 10, 15 kPa 

	128 
	128 


	Dag 2, kort tid, last-steg 25, 30, 35 kPa 
	Dag 2, kort tid, last-steg 25, 30, 35 kPa 
	Dag 2, kort tid, last-steg 25, 30, 35 kPa 

	258 
	258 


	Dag 3, kort tid, last-steg 45, 50, 55 kPa 
	Dag 3, kort tid, last-steg 45, 50, 55 kPa 
	Dag 3, kort tid, last-steg 45, 50, 55 kPa 

	334 
	334 


	Dag 4, kort tid, last-steg 65, 70, 75, 80, 85 kPa 
	Dag 4, kort tid, last-steg 65, 70, 75, 80, 85 kPa 
	Dag 4, kort tid, last-steg 65, 70, 75, 80, 85 kPa 

	406 
	406 


	Långa laststeg, 20, 40, 60 kPa 
	Långa laststeg, 20, 40, 60 kPa 
	Långa laststeg, 20, 40, 60 kPa 

	160 
	160 




	 
	 
	 
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figur 5-62 Försök 7, alla laststeg, vertikalrörelse – vertikaltryck. 
	 
	 
	Modellförsök 8 
	I modellförsök 8 genomfördes först en konsolideringsfas upp 20 kPa följt av en skjuv-ningsfas med konstant och långsam rörelsehastighet hos mittenplattan (sidoplattor använ-des inte i Försök 8, se förutsättningar för försöken i avsnitt 5.2). Vid försöket användes en 3 cm lång nål för portrycksmätning som var intryckt i torven mitt under mittenplattan. 
	I 
	I 
	Figur 5-63
	Figur 5-63

	 till 
	Figur 5-65
	Figur 5-65

	 presenteras resultat från modellförsök 8. Under konsolide-ringsfasen och dess laststeg är portrycksutvecklingen och vertikalrörelsen liknande den i modellförsök 6 (samma utförande i båda försöken under konsolideringsfasen), med skill-naden att större vertikalrörelser utvecklas i modellförsök 8. 

	Från skjuvningsfasen kan ses att vertikaltrycket ökar under hela försöket, dvs. utan att uppnå ett toppvärde (peak-värde). Initialt för en ytterst liten rörelse visar vertikaltryck-vertikalrörelse-resultaten en styv respons, varefter styvheten minskar markant. Därefter är styvheten relativt konstant (ökar dock successivt men sakta med ökande rörelser). Port-rycket är i stort sett oförändrat fram till större deformationer, dvs. dränerade förhållanden råder med den valda långsamma deformationshastigheten. Vid
	 
	Figure
	c) 
	 
	Figure
	b) 
	 
	Figure
	a) 
	Figur 5-63 Försök 8, konsolideringsfasen, laststeg 0-20 kPa, a) Vertikaltryck – tid, b) Vertikalrörelse – tid, c) Portryck – tid. 
	 
	 
	Figure
	 
	c) 
	Figure
	b) 
	Figure
	a) 
	Figur 5-64 Försök 8, Skjuvningsfasen a) Vertikaltryck – tid, b) Vertikalrörelse – tid, c) Portryck – tid. 
	 
	 
	Figure
	Figur 5-65 Försök 8, konsolideringsfasen (blå linje) följt av skjuvningsfasen (grön linje), vertikalrö-relse – vertikaltryck. 
	 
	 
	 
	Modellförsök 5 
	Modellförsök 5 genomfördes som en kombination av laststyrd och deformationsstyrd på-lastning (deformationsstyrd mellan laststegen), med liknande pålastningsschema som för modellförsök 6 och 7, se 
	Modellförsök 5 genomfördes som en kombination av laststyrd och deformationsstyrd på-lastning (deformationsstyrd mellan laststegen), med liknande pålastningsschema som för modellförsök 6 och 7, se 
	Tabell 5-3
	Tabell 5-3

	. Försök 5 utfördes utan sidoplattor.  

	Resultat av försöket visas i 
	Resultat av försöket visas i 
	Figur 5-66
	Figur 5-66

	 och 
	Figur 5-67
	Figur 5-67

	. Portrycksutveckling och vertikalt-ryck som funktion av tid, för pålastning upp till 20 kPa, är liknande de i modellförsök 6, 7 och 8, dock med en något mindre maximal portrycksökning. Under tredje dygnet blev det problem med lastcellen för mittenplattan och den började att oscillera ca plus/minus 20 kPa vilket syns i 
	Figur 5-67
	Figur 5-67

	. Spikarna i portryck vid fyra tillfällen i responsen kan bero på att torven ”släpper” lite, dvs. det blir lokalt brott i fibrerna utanför och strax ovanför mit-tenplattan, vilket leder till en liten portrycksökning när belastningen för en kort stund ökar något (kopplat till styrsystemet). Detta kan ses även i diagrammen med resultat för modellförsök 6, 7 och 8. 

	 
	Figure
	c) 
	 
	Figure
	b) 
	 
	Figure
	a) 
	Figur 5-66 Försök 5, Laststeg 0-20 kPa, a) Vertikaltryck – tid, b) Vertikalrörelse – tid, c) Portryck – tid. 
	  
	 
	Figure
	Figur 5-67 Försök 5, alla laststeg, vertikalrörelse – vertikaltryck (den gråa zonen är resultatet av oscillerande last). 
	 
	 Jämförelse modellförsök 6 (utan sidoplattor) med modellförsök 7 (med sidoplattor) 
	Modellförsök 6 (utan sidoplattor) och modellförsök 7 (med sidoplattor), i övrigt samma försöksförutsättningar, visar liknande trend vad avser utveckling av portryck vid pålast-ning och efterföljande konsolidering som funktion av spänningsnivån. Portrycket ökar i princip momentant vid varje lastpåläggning och avtar med tiden mellan varje lastpålägg-ning. För de tidsmässigt långa laststegen (20, 40, 60 kPa) hinner i princip portrycket ut-jämnas helt och återgå till ungefär noll porvattenövertryck, medan för d
	Styvheten är relativt lika för spänningar över 20 kPa vid stegvis pålastning för fallen med sidoplattor (försök 7) respektive utan sidoplattor (försök 6), se de två röda streckade lin-jerna (tangentmodul) i 
	Styvheten är relativt lika för spänningar över 20 kPa vid stegvis pålastning för fallen med sidoplattor (försök 7) respektive utan sidoplattor (försök 6), se de två röda streckade lin-jerna (tangentmodul) i 
	Figur 5-68
	Figur 5-68

	. Detta är som förväntat eftersom sidoplattorna (försök 7) belastades upp till 20 kPa varefter lasten för dessa hölls konstanta under resterande de-len av försöket. Vid dragning av en rät linje (de ljusblå streckade, sekantmodul) från start-tillståndet genom punkten som markerar slutrörelserna efter 40 kPa, är styvheten högre i försöket med sidoplattorna. Med ökande spänningar över 40 kPa minskar sekantmodulen något för försöket med sidoplattor och ökar sekantmodulen i försöket utan sidoplattor. I de inleda

	 
	 
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figur 5-68 Jämförelse modellförsök 6 (utan sidoplattor; mörkblå kurva) med modellförsök 7 (med sidoplattor; grön kurva), vertikalrörelse – vertikaltryck. 
	 
	Jämförelse modellförsök 6 och 7 (stegvisa pålastning, utan respektive med sidoplat-tor) med modellförsök 8 (deformationsstyrd, utan sidoplattor) 
	I 
	I 
	Figur 5-69
	Figur 5-69

	 har de två försöken med stegvis pålastning, modellförsök 6 och 7, presente-rats tillsammans med försöket med deformationsstyrd pålastning (från 20 kPa, efter inle-dande stegvis pålastning upp till 20 kPa), modellförsök 8. För fallet utan sidoplattor visar-det deformationsstyrda försöket (8) betydligt större deformationer än det laststyrda (6). 

	 
	 
	Figure
	Figur 5-69 Jämförelse modellförsök 6 och 7 (mörkblå respektive grön kurva, stegvisa pålastning, utan respektive med sidoplattor) med modellförsök 8 (deformationsstyrd, utan sidoplattor), vertikal-rörelse – vertikaltryck. 
	 
	5.4.3 Last-rörelser – Försök 2-8 
	 
	Jämförelse Försök 2-8 pålastning 0-20 (40) kPa 
	I 
	I 
	Figur 5-70
	Figur 5-70

	 till 
	Figur 5-73
	Figur 5-73

	 presenteras last-deformationsresultat för modellförsök 2-8 på Mullsjötorv för lägre vertikaltryck, dvs. upp till 20 kPa och för vissa modellförsök upp till 40 kPa. Modellförsök 2 och 7 (och försök 1 som inte presenteras här, se avsnitt 5.3.2) ge-nomfördes med sidoplattor och övriga utan sidoplattor. I modellförsök 2-4 var laststegen upp till 20 kPa tidsmässigt kortare än för modellförsök 5-8, se avsnitt 5.2. 

	Försöken med sidoplattor resulterar i större vertikalrörelser upp till 20 kPa än försök utan sidoplattor, dvs. större i försök 2 än i försök 3 och 4, och större i försök 7 (även upp till 40 kPa) än i försök 5, 6 och 8. Vid jämförelse av vertikalrörelser för 20 kPa belastning för försöken utan sidoplattor är det förväntade resultatet att rörelserna ska vara större där last-stegen fått verka under längre tid, dvs. i försök 5, 6 och 8, men här sprider resultaten. Detta kan bero på skillnader i egenskaper (exem
	 
	 
	Figure
	Figur 5-70 Modellförsök 2 till 8 på Mullsjötorv, pålastning upp till 20 kPa, försök 2 och 7 med sido-plattor övriga utan sidoplattor. 
	 
	 
	 
	Figure
	Figur 5-71 Modellförsök utan sidoplattor på Mullsjötorv, pålastning upp till 20 kPa.  
	 
	Figure
	Figur 5-72 Modellförsök 2 till 4 på Mullsjötorv, med kortare tid för konsolidering, pålastning upp till 20 kPa. 
	 
	 
	Figure
	Figur 5-73 Modellförsök 5 till 8 på Mullsjötorv, med längre tid för konsolidering, pålastning upp till 40 kPa. 
	 
	5.5 Resultat och analys – Försök 9-10 
	5.5.1 Bildbehandling – rörelser 
	För modellförsök 9 och 10, torvprover från lokal Sävsjö, studerades torvens rörelsemöns-ter okulärt via fotografier och filmer med markörernas rörelser samt genom PIV-analyser. I försök 9 och 10 genomfördes först en konsolideringsfas upp 20 kPa följt av en skjuv-ningsfas med konstant och snabb (försök 9) och långsam (försök 10) rörelsehastighet hos mittenplattan (sidoplattor användes inte i Försök 9 och 10, se förutsättningar för försöken i avsnitt 5.2). 
	I avsnitt 5.3.1 har rörelser baserade på markörers rörelser beskrivits i detalj för Försök 4 (försök utan sidoplattor). Därför är beskrivningen nedan fokuserad på att lyfta fram hu-vudsakliga beteenden och huvudsakliga skillnader i beteenden i respektive modellförsök 9 och modellförsök 10 på prov från lokal Sävsjö i jämförelse med motsvarande modell-försök 3 och 4 (snabb belastning) respektive modellförsök 8 (långsam belastning) på prov från lokal Mullsjö. 
	 Modellförsök 9 och 10 
	Vid studie av markörernas rörelser i modellförsök 9, exempel i 
	Vid studie av markörernas rörelser i modellförsök 9, exempel i 
	Figur 5-74
	Figur 5-74

	 till 
	Figur 5-79
	Figur 5-79

	, kan följande noteras: 

	• Det är stora och tydliga rotationsrörelser på båda sidor om mittenplattan och hela övre delen av provet är involverat. 
	• Det är stora och tydliga rotationsrörelser på båda sidor om mittenplattan och hela övre delen av provet är involverat. 
	• Det är stora och tydliga rotationsrörelser på båda sidor om mittenplattan och hela övre delen av provet är involverat. 

	• Det blir stora hävningar uppe vid hörnen. 
	• Det blir stora hävningar uppe vid hörnen. 

	• Det uppstår inga uppenbara synliga sprickor uppe vid krönen. Men vid stora ver-tikalrörelser, ungefär vid 22 cm total vertikalrörelse (ca 1592 sekunder) uppstår en tydlig skillnad i rörelsehastighet mellan två intilliggande markörer vid krönet både till vänster och till höger. 
	• Det uppstår inga uppenbara synliga sprickor uppe vid krönen. Men vid stora ver-tikalrörelser, ungefär vid 22 cm total vertikalrörelse (ca 1592 sekunder) uppstår en tydlig skillnad i rörelsehastighet mellan två intilliggande markörer vid krönet både till vänster och till höger. 

	• Vid stora vertikalrörelser, ungefär vid 23 cm, uppstår en spricka ungefär i hori-sontalriktningen både till vänster och höger strax ovanför mittenplattan. 
	• Vid stora vertikalrörelser, ungefär vid 23 cm, uppstår en spricka ungefär i hori-sontalriktningen både till vänster och höger strax ovanför mittenplattan. 


	Hela torvprovet och dess fibrer håller ihop ännu tydligare vid belastning av Säv-sjötorv (modellförsök 9) jämfört med Mullsjötorv (modellförsök 3 och 4). Detta framgår av större rotationer och större dragrörelser på sidan ovanför mittenplattan för Sävsjötorv. Vid krönet kan torven ta större rörelser innan det går till lokalt brott (sprickor) för Sävsjötorv. 
	Även vid långsam belastningshastighet, modellförsök 10, 
	Även vid långsam belastningshastighet, modellförsök 10, 
	Figur 5-81
	Figur 5-81

	 till 
	Figur 5-84
	Figur 5-84

	, är beteendet på liknande sätt som i försök 9, dvs. provet håller ihop och hela torvvoly-men på sidorna om mittenplattan roterar med. Även hävning sker på ovanytan vid kanterna, dock mindre än i försök 9. 

	I modellförsök 10 uppstår en ytligare spricka vid högra krönet vid ca 18 cm total ver-tikalrörelse och möjligen en spricka till vänster vid ungefär samma deformation, men 
	de tycks inte direkt påverka torvprovets deformationsförlopp. Sprickorna kan inte heller ses påverka översta radens markörers rörelser. 
	Proven från Sävsjö beter sig i princip som när man trycker på en ”tvättsvamp” (se 
	Proven från Sävsjö beter sig i princip som när man trycker på en ”tvättsvamp” (se 
	Fi-gur 5-27
	Fi-gur 5-27

	) under hela deformationsintervallet. Beteendet vid pålastning förefaller hu-vudsakligen vara elastiskt. För både det snabbt (försök 9) och det långsamt (försök 10) belastade provet från Sävsjö är det inte något tydligt stansbrott som uppstår i det studerade deformationsintervallet (stopp vid 29 cm vertikalrörelse i försök 9, och vid 25 cm i försök 10). Vid större deformationer under mittenplattan fortgår tydliga skjuvdeformationer i det snabbt belastade försöket (9), 
	Figur 5-78
	Figur 5-78

	, medan det är domi-nerande vertikalrörelser i det långsamt belastade provet (10), 
	Figur 5-84
	Figur 5-84

	.  

	 
	 
	Figure
	Figur 5-74 Modellförsök 9, Sävsjötorv, efter 14 cm vertikalrörelser.  
	 
	Figure
	Figur 5-75 Modellförsök 9, Sävsjötorv, vid stora deformationer, 28 cm vertikalrörelser. 
	 
	Figure
	Figur 5-76 Försök 9 (utan sidoplattor), Sävsjötorv, rörelser under belastning 0-20 kPa, baserat på PIV-analys.  
	 
	Figure
	Figur 5-77 Försök 9 (utan sidoplattor), Sävsjötorv, rörelser under belastning 0-60 kPa, baserat på PIV-analys. 
	 
	 
	Figure
	Figur 5-78 Försök 9 (utan sidoplattor), Sävsjötorv, rörelser under belastning 0-90 kPa, baserat på PIV-analys. 
	 
	 
	Figure
	Figur 5-79 Försök 9 (utan sidoplattor), Sävsjötorv, rörelser under belastning 0-106 kPa, baserat på PIV-analys. 
	 
	 
	Figure
	Figur 5-80 Försök 9 (utan sidoplattor), Sävsjötorv, rörelser under belastning 40-60 kPa, baserat på PIV-analys. 
	 
	 
	Figure
	Figur 5-81 Modellförsök 10 efter stora deformationer. 
	 
	Figure
	Figur 5-82 Försök 10 (utan sidoplattor), Sävsjötorv, rörelser under belastning 0-20 kPa, baserat på PIV-analys. 
	 
	 
	 
	Figure
	Figur 5-83 Försök 10 (utan sidoplattor), Sävsjötorv, rörelser under belastning 0-60 kPa, baserat på PIV-analys. 
	 
	 
	Figure
	Figur 5-84 Försök 10 (utan sidoplattor), Sävsjötorv, rörelser under belastning 0-95 kPa, baserat på PIV-analys. 
	 
	5.5.2 Last-rörelser 
	Modellförsök 9 
	I modellförsök 9 genomfördes först en konsolideringsfas upp 20 kPa följt av en skjuv-ningsfas med konstant och snabb rörelsehastighet hos mittenplattan (sidoplattor användes inte i försök 9, se förutsättningar för försöken i avsnitt 5.2). För att mäta portryck använ-des vid försöket en 3 cm lång nål som var intryckt i torven mitt under mittenplattan. 
	I 
	I 
	Figur 5-85
	Figur 5-85

	 och 
	Figur 5-86
	Figur 5-86

	 presenteras resultat från försök 9. Under konsolideringsfasen och dess laststeg är portrycksutvecklingen och vertikalrörelsen liknande den i försöken på torv från Mullsjö (jämför med modellförsök 6 och 8). Porövertrycket hinner i princip klinga av även för de tidsmässigt korta laststegen 10 och 15 kPa. Vertikalrörelsen efter 2 timmar är runt 30 mm vid konsolidering upp till 20 kPa, vilket är något mindre än verti-kalrörelserna för prov från Mullsjö (modellförsök 3 och 4). 

	Från skjuvningsfasen kan ses att vertikaltrycket ökar under hela försöket, dvs. utan att uppnå ett toppvärde (peak-värde). Initialt visar vertikaltryck-vertikalrörelse-resultaten en styv respons, varefter styvheten minskar. Därefter är styvheten konstant mellan 45-75 kPa vertikaltryck (se dragen rät linje i 
	Från skjuvningsfasen kan ses att vertikaltrycket ökar under hela försöket, dvs. utan att uppnå ett toppvärde (peak-värde). Initialt visar vertikaltryck-vertikalrörelse-resultaten en styv respons, varefter styvheten minskar. Därefter är styvheten konstant mellan 45-75 kPa vertikaltryck (se dragen rät linje i 
	Figur 5-86
	Figur 5-86

	 a) för att avta därefter. 

	Portrycket ökar fram till relativt stora deformationer, ca 100 mm vertikalrörelser, varefter det minskar något under fortsatta deformationer. 
	Runt 1650 sekunder i skjuvningsfasen i modellförsök 9 minskar plötsligt vertikaltrycket och portrycket. Detta är sannolikt kopplat till de horisontella sprickor som uppstår strax ovanför mittenplattan vilket resulterar i en avlastning på plattan. 
	 
	 
	Figure
	c) 
	 
	Figure
	b) 
	 
	Figure
	a) 
	Figur 5-85 Försök 9, konsolideringsfasen, laststeg 0-20 kPa, a) Vertikaltryck – tid, b) Vertikalrörelse – tid, c) Portryck – tid. 
	 
	 
	Figure
	c) 
	 
	Figure
	b) 
	 
	Figure
	Figure
	a) 
	Figur 5-86 Modellförsök 9, Skjuvningsfasen a) Vertikaltryck – tid, b) Vertikalrörelse – tid, c) Portryck – tid. 
	 
	Modellförsök 10 
	I modellförsök 10 genomfördes först en konsolideringsfas upp 20 kPa följt av en skjuv-ningsfas med konstant och långsam rörelsehastighet hos mittenplattan (sidoplattor använ-des inte i försök 10, se förutsättningar för försöken i avsnitt 5.2). För att mäta portryck användes vid försöket en 3 cm lång nål som var intryckt i torven mitt under mittenplattan. 
	I 
	I 
	Figur 5-87
	Figur 5-87

	 och 
	Figur 5-88
	Figur 5-88

	 presenteras resultat från modellförsök 10. Under konsolide-ringsfasen och dess laststeg är portrycksutvecklingen och vertikalrörelsen liknande den i försök 9, jämför med 
	Figur 5-85
	Figur 5-85

	. Porövertrycket hinner i princip klinga av även för de tidsmässigt korta laststegen och vertikalrörelsen efter 2 timmar är något större i försök 10 än försök 9. 

	Från skjuvningsfasen kan ses att vertikaltrycket ökar under hela försöket, dvs. utan att uppnå ett toppvärde (peak-värde). Initialt visar vertikaltryck-vertikalrörelse-resultaten en styv respons, varefter styvheten minskar. Därefter är styvheten konstant mellan 25-50 kPa vertikaltryck (se dragen rät linje i 
	Från skjuvningsfasen kan ses att vertikaltrycket ökar under hela försöket, dvs. utan att uppnå ett toppvärde (peak-värde). Initialt visar vertikaltryck-vertikalrörelse-resultaten en styv respons, varefter styvheten minskar. Därefter är styvheten konstant mellan 25-50 kPa vertikaltryck (se dragen rät linje i 
	Figur 5-88
	Figur 5-88

	 a) för att öka därefter.  

	Portrycket i detta försök med långsam belastning är lågt, ca 1 kPa, fram till ca 30 timmars belastning (80 mm vertikalrörelser), varefter det ökar raskt upp till ca 4 kPa för att däref-ter öka några kPa under resterande belastning (anledningen till plötsliga ökningen är oklar). 
	 
	 
	Figure
	c) 
	 
	 
	Figure
	b) 
	 
	Figure
	a) 
	Figur 5-87 Försök 10, konsolideringsfasen, laststeg 0-20 kPa, a) Vertikaltryck – tid, b) Vertikalrö-relse – tid, c) Portryck – tid. 
	 
	 
	Figure
	c) 
	 
	Figure
	b) 
	 
	 
	Figure
	Figure
	a) 
	Figur 5-88 Försök 10, Skjuvningsfasen a) Vertikaltryck – tid, b) Vertikalrörelse – tid, c) Portryck – tid. 
	 
	 
	 
	6. Sammanfattande analys och diskussion - modellförsök 
	6.1 Last-deformationssamband 
	Jämförelser mellan deformationsstyrda försök med snabb deformationshastighet (modellförsök 3 och 4) respektive långsam deformationshastighet (modellförsök 8) 
	I 
	I 
	Figur 6-1
	Figur 6-1

	 (konsolideringsfas och skjuvningsfas) och 
	Figur 6-2
	Figur 6-2

	 (endast skjuvningsfas) presenteras tre modellförsök (försök 3, 4 och 8) på Mullsjötorv utförda utan sidoplattor. Försöken har genomförts på liknande sätt, med stegvis konsolidering upp till 20 kPa följt av en skjuvningsfas med konstant deformationshastighet på mittenplattan, men med skill-naderna att i modellförsök 8 utfördes sista konsolideringssteget till 20 kPa under längre tid samt att en långsam deformationshastighet användes (se avsnitt 5.2). Skjuvningsfasen i försök 8 kan betraktas som dränerad, eft

	I 
	I 
	Figur 6-2
	Figur 6-2

	 kan ses att det utvecklas större vertikaltryck på mittenplattan vid snabb belast-ning under skjuvningsfasen (försök 3 och 4) i jämförelse med långsam belastning (försök 8). Alternativt kan detta uttryckas att för ett givet vertikaltryck utvecklas, som väntat, större vertikalrörelser vid långsam belastning då dränering och konsolidering sker. Detta illustrerar skillnad i respons mellan dränerat (försök 8) och ”odränerat” modellförsök (försök 3 och 4). Liknande resultat fås vid dränerade och odränerade triax

	Totala vertikalrörelser mellan ca 150 och 200 mm (exempelvis i modellförsök 3 och 4 motsvarande cirka 65 kPa vertikaltryck) förefaller (enligt piv-analyserna) utgöra gränsen då provets begränsningsytor, dvs. lådans väggar, börjar påverka responsen och därefter med ökande vertikalrörelser påverkar randeffekterna alltmer responsen. Därför är det ett ”torv-låda beteende” som erhålls vid större deformationer och dessförinnan ett torv-bete-ende. 
	Den initiala högre styvheten vid försöken med snabb belastning kan sannolikt förklaras av de nära odränerade förhållanden som råder initialt av skjuvningsfasen, och där port-rycket tar en stor del av lastökningen, se 
	Den initiala högre styvheten vid försöken med snabb belastning kan sannolikt förklaras av de nära odränerade förhållanden som råder initialt av skjuvningsfasen, och där port-rycket tar en stor del av lastökningen, se 
	Figur 6-1
	Figur 6-1

	 och 
	Figur 6-3
	Figur 6-3

	. Den begränsade initiala styvheten vid skjuvningsfasen som ses i försöket med långsam hastighet, 
	Figur 6-1
	Figur 6-1

	, kan bero på att vid övergång från laststyrning till deformationsstyrning av mittenplatta (efter 20 kPa) uppstår tryck uppåt mot mittenplattans underkant på grund av att provet visar elasticitet och vill svälla. Då skjuvningsfasen påbörjas påverkas initialt vertikaltrycket av detta svälltryck. 

	 
	 
	Figure
	Figur 6-1 Vertikaltryck hos mittenplattan (”bank”) under konsolideringsfasen + skjuvningsfasen som funktion av vertikalrörelse hos mittenplattan, snabb belastningshastighet modellförsök 3, 4 och långsam belastningshastighet modellförsök 8, Mullsjötorv. 
	 
	 
	 
	Figure
	Figur 6-2 Vertikaltryck hos mittenplattan (”bank”) under skjuvningsfasen som funktion av vertikalrö-relse hos mittenplattan, snabb belastningshastighet modellförsök 3, 4 och långsam belastningshas-tighet modellförsök 8, Mullsjötorv. 
	 
	Jämförelser mellan prover från Mullsjö och Sävsjö 
	Vid en jämförelse av de snabbt belastade försöken (utan sidoplattor) kan från skjuvnings-fasen ses att vertikaltrycket är högre i modellförsök 9 (Sävsjötorv) än i modellförsök 3 och 4 (Mullsjötorv) och att skillnaden i vertikaltryck mellan försöken ökar med ökande deformationer, 
	Vid en jämförelse av de snabbt belastade försöken (utan sidoplattor) kan från skjuvnings-fasen ses att vertikaltrycket är högre i modellförsök 9 (Sävsjötorv) än i modellförsök 3 och 4 (Mullsjötorv) och att skillnaden i vertikaltryck mellan försöken ökar med ökande deformationer, 
	Figur 6-3
	Figur 6-3

	. Detta innebär att försök 9 uppvisar ett tydligt styvare beteende. Vid exempelvis 100 mm vertikalrörelser, dvs. strax innan stansbrott inträffar i försök 3 och 4, är vertikaltrycket (bärförmågan) cirka 30 % högre vid provning av Sävsjötorv jäm-fört med Mullsjötorv. Se vidare i avsnitt 6.2 där deformationsmönster och hållfast-het/styvhet diskuteras och jämförs mellan torvprover från Mullsjö och Sävsjö. 

	Portrycket är något högre i modellförsök 9 (Sävsjötorv) upp till ca 100 mm vertikalrörel-ser jämfört med modellförsök 3 och 4 (Mullsjötorv). Möjligen kan skillnaden i portrycks-utveckling delvis bero på att korta portrycksnålen (3 cm) användes i försök 9 och långa nålen (10 cm) i försök 3 och 4. 
	 
	 
	portryck 
	portryck 

	vertikaltryck 
	vertikaltryck 

	Figure
	Figur 6-3 Vertikaltryck hos mittenplatta (”bank”) och portryck under skjuvningsfasen som funktion av vertikalrörelse hos mittenplatta, snabb belastning modellförsök 3 och 4 från Mullsjö och 9 från Säv-sjö.  
	I 
	I 
	Figur 6-4
	Figur 6-4

	 har lagts till de två deformationsstyrda långsamt belastade modellförsöken (försök 8 Mullsjö, försök 10 Sävsjö) till de i 
	Figur 6-3
	Figur 6-3

	 redovisade deformationsstyrda snabbt belastade modellförsöken. Resultaten visar att under långsam belastningshastighet (dränerade förhållanden) visar Sävsjötorven högre vertikaltryck (bärförmåga) och högre styvhet än Mullsjötorven, precis som förhållandet mellan torvproven är vid snabb belast-ningshastighet (se vidare diskussion i avsnitt 6.2).  Bärförmågan (vertikaltrycket på mit-tenplattan) är lägre i dränerade modellförsök på Sävsjötorv än i ”odränerade” på Mull-sjötorv. 

	Vidare kan konstateras att vertikaltryck-vertikalrörelse-sambandet visar en konvex form (minskande styvhet med ökande spänning) för de ”odränerade” modellförsöken och en konkav form (ökande styvhet med ökande spänning) för de dränerade modellförsöken för både Sävsjö- och Mullsjöprover, 
	Vidare kan konstateras att vertikaltryck-vertikalrörelse-sambandet visar en konvex form (minskande styvhet med ökande spänning) för de ”odränerade” modellförsöken och en konkav form (ökande styvhet med ökande spänning) för de dränerade modellförsöken för både Sävsjö- och Mullsjöprover, 
	Figur 6-4
	Figur 6-4

	. Vid exempelvis 100 mm vertikalrörelser un-der skjuvningsfasen är vertikaltrycket cirka 30 % högre vid ”odränerad” belastning än vid dränerad belastning för Mullsjötorv och motsvarande siffra cirka 50 % för Sävsjötorv. Detta innebär att den starkare fiberverkan hos Sävsjötorv än hos Mullsjötorv (se avsnitt 6.2) påverkar mer den odränerade hållfastheten (bärförmågan) än den dränerade. 

	 
	 
	Figure
	Figur 6-4 Vertikaltryck hos mittenplatta (”bank”) under skjuvningsfasen som funktion av vertikalrö-relse hos mittenplatta, snabb belastningshastighet modellförsök 3 och 4 (Mullsjö) och 9 (Sävsjö) samt långsam belastningshastighet modellförsök 8 (Mullsjö) och 10 (Sävsjö). 
	6.2 Deformationsmönster 
	 
	Dränerade modellförsök - jämfört med ”odränerade” - Deformationsmönster 
	Vid en jämförelse mellan dränerade (långsam belastningshastighet) och ”odränerade” (snabb belastningshastighet) modellförsök på torv från lokal Mullsjö har följande noterats för de dränerade, se 
	Vid en jämförelse mellan dränerade (långsam belastningshastighet) och ”odränerade” (snabb belastningshastighet) modellförsök på torv från lokal Mullsjö har följande noterats för de dränerade, se 
	Figur 6-5
	Figur 6-5

	 (samma som 
	Figur 5-32
	Figur 5-32

	 respektive i 
	Figur 5-10
	Figur 5-10

	): 

	• Det utvecklas större vertikaldeformationer, mindre horisontaldeformationer och mindre skjuvdeformationer, nedanför utanför plattan (zon B i 
	• Det utvecklas större vertikaldeformationer, mindre horisontaldeformationer och mindre skjuvdeformationer, nedanför utanför plattan (zon B i 
	• Det utvecklas större vertikaldeformationer, mindre horisontaldeformationer och mindre skjuvdeformationer, nedanför utanför plattan (zon B i 
	• Det utvecklas större vertikaldeformationer, mindre horisontaldeformationer och mindre skjuvdeformationer, nedanför utanför plattan (zon B i 
	Figur 6-5
	Figur 6-5

	). 



	• Under plattan uppstår i princip bara vertikalrörelser (även längst ner) och även i zonen närmast utanför plattan (zon A). 
	• Under plattan uppstår i princip bara vertikalrörelser (även längst ner) och även i zonen närmast utanför plattan (zon A). 
	• Under plattan uppstår i princip bara vertikalrörelser (även längst ner) och även i zonen närmast utanför plattan (zon A). 

	• Det är bredare zoner med stora dragrörelser, ovanför utanför plattan (zon C). 
	• Det är bredare zoner med stora dragrörelser, ovanför utanför plattan (zon C). 

	• Det är tydliga dragrörelser (dragtöjningar) in mot plattan ovanför utanför plattan (zon C, precis som i ”odränerade” försök), men inga direkta kompressionstöj-ningar nedanför utanför plattan (zon B). 
	• Det är tydliga dragrörelser (dragtöjningar) in mot plattan ovanför utanför plattan (zon C, precis som i ”odränerade” försök), men inga direkta kompressionstöj-ningar nedanför utanför plattan (zon B). 

	• Det är betydligt mindre tendenser till dragbrott (och därmed sprickbildning) vid större deformationer strax ovanför plattan. 
	• Det är betydligt mindre tendenser till dragbrott (och därmed sprickbildning) vid större deformationer strax ovanför plattan. 

	• Vid krönen uppstår dragsprickor (precis som i ”odränerade” modellförsök). 
	• Vid krönen uppstår dragsprickor (precis som i ”odränerade” modellförsök). 

	• Finns rotationsmönster även i de dränerade modellförsöken, huvudsakligen ovan-för utanför plattan (zon C). 
	• Finns rotationsmönster även i de dränerade modellförsöken, huvudsakligen ovan-för utanför plattan (zon C). 

	• Det är ingen eller mindre hävning på ovanytan av provet i jämförelse med de ”odränerade” modellförsöken. 
	• Det är ingen eller mindre hävning på ovanytan av provet i jämförelse med de ”odränerade” modellförsöken. 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Figure
	b) 
	 
	Figure
	a) 
	Figur 6-5 Rörelser: a) Modellförsök 4, ”odränerat”, under skjuvningsfasen, vid total vertikal rörelse 20 cm hos mittenplattan och b) Modellförsök 6, dränerat, vid total vertikal rörelse 23 cm hos mitten-plattan. 
	 
	Deformationsmönstret för de dränerade modellförsöken indikerar inte en utpräglad tunn zon med stora vertikalrörelser strax utanför mittenplattans kanter (som är fallet vid de 
	”odränerade” modellförsöken), istället är det relativt stora vertikalrörelser även i en bre-dare zon utanför mittenplattan, se exempelvis Modellförsök 6 i 
	”odränerade” modellförsöken), istället är det relativt stora vertikalrörelser även i en bre-dare zon utanför mittenplattan, se exempelvis Modellförsök 6 i 
	Figur 6-5
	Figur 6-5

	. Detta kan vara en förklaring till att sprickor inte lika ofta, som i snabbt belastade modellförsök, utveck-lats utanför strax ovanför mittenplattan (se vidare diskussion i avsnitt 6.5). 

	Notera att i dränerade triaxialförsök fås inga brottzoner eller brottplan för torv med fiber-inverkan. Men i odränerade triaxialförsök kan brott fås i form av vertikalt brottplan till följd av horisontella dragspänningar (Zwanenburg & Van, 2015; O´Kelly, 2017). Beteen-det i modellförsöken visar att brott (dragbrott) oftare uppstår i ”odränerade” försök. 
	För ”odränerade” (snabb belastningshastighet) modellförsök är följande beteende typiskt för torv från lokal Mullsjö (se exempelvis modellförsök 4 i 
	För ”odränerade” (snabb belastningshastighet) modellförsök är följande beteende typiskt för torv från lokal Mullsjö (se exempelvis modellförsök 4 i 
	Figur 6-5
	Figur 6-5

	): 

	• På respektive sida utanför mittenplattan syns tydligt rotationsrörelser i torven, särskilt då sidoplattor inte används: kompressionsrörelser (i nedre delen av pro-vet) och dragrörelser (i övre delen av provet) skapar dessa rotationsrörelser, se exempelvis 
	• På respektive sida utanför mittenplattan syns tydligt rotationsrörelser i torven, särskilt då sidoplattor inte används: kompressionsrörelser (i nedre delen av pro-vet) och dragrörelser (i övre delen av provet) skapar dessa rotationsrörelser, se exempelvis 
	• På respektive sida utanför mittenplattan syns tydligt rotationsrörelser i torven, särskilt då sidoplattor inte används: kompressionsrörelser (i nedre delen av pro-vet) och dragrörelser (i övre delen av provet) skapar dessa rotationsrörelser, se exempelvis 
	• På respektive sida utanför mittenplattan syns tydligt rotationsrörelser i torven, särskilt då sidoplattor inte används: kompressionsrörelser (i nedre delen av pro-vet) och dragrörelser (i övre delen av provet) skapar dessa rotationsrörelser, se exempelvis 
	Figur 6-5
	Figur 6-5

	. Rotationerna ökar med ökande vertikalrörelser hos mitten-plattan, fram till brott (stansbrott) sker under mittenplattan. Rotationsbeteendet på sidorna skapar stora rörelser i yttre delen av de roterande områdena. Rotationsrö-relserna gör att ovanytan av torvprovet vid krönen dras nedåt (sättningar) och vid hörnen förskjuts uppåt (hävningar). 


	• Dragbrott fås dels vid krönen (initialt lutande sprickor) och dels strax ovanför och utanför mittenplattans kant (horisontella sprickor) och sprickorna vid krönen upp-står före sprickorna strax ovanför mittenplattan. 
	• Dragbrott fås dels vid krönen (initialt lutande sprickor) och dels strax ovanför och utanför mittenplattans kant (horisontella sprickor) och sprickorna vid krönen upp-står före sprickorna strax ovanför mittenplattan. 


	 
	Vad händer i torvprovet i modellförsöken vid dränerade respektive odränerade situ-ationer?  
	I zoner där dränering sker vid belastning (med mittenplattan) kommer porövertrycket att utjämnas och därmed effektivspänningar att öka. Med ökande effektivspänningar kommer hållfastheten, tryckhållfasthet i zoner med tryckspänningar och draghållfasthet i zoner med dragspänningar, att öka.  
	I zoner där dränering inte sker, eller bara delvis sker, kommer ett porvattenövertryck att verka. Ökningen i totaltryck kontra ökningen i porvattentryck i olika punkter eller zoner i torvprovet, styr ändringen i effektivspänning och därmed aktuell hållfasthet i dessa punk-ter och zoner. 
	Den fibriga torven har en draghållfasthet även vid mycket låga effektivspänningar och den draghållfastheten ökar ju fler och ju mer fibrer som är tvinnade runt varandra (Landva, 1980, 2007). Jämför med hållfasthet för ett rep med få fibrer och liten tvinning och med ett annat rep med många fibrer med stor tvinning. Med ökande andel långa fibrer ökar fiberverkan och därmed dragmotståndet och draghållfastheten. 
	Vid större rörelser då torvprovet i modellförsöken går till lokalt brott genom sprickbild-ning, vid krönen och strax ovanför mittenplattan, har antingen fibrerna dragits isär eller den enskilda fibern dragits av eller en blandning av båda mekanismerna. 
	Vid dränerade och ”odränerade” modellförsök rör sig torvvolymen ovanför utanför plat-tan som en sammanhållen del mot plattan. Fiberverkan och rådande effektivspänningar gör att provet håller ihop och kan ta de dragkrafter som uppstår i torven då mittenplattan rör sig nedåt. Men när dragspänningarna uppnår draghållfastheten i en zon öppnar sig en spricka på provets ovanyta, en spänningsavlastning sker bakom sprickan och dragrörelsen i torven bakom sprickan minskar eller upphör helt (se 
	Vid dränerade och ”odränerade” modellförsök rör sig torvvolymen ovanför utanför plat-tan som en sammanhållen del mot plattan. Fiberverkan och rådande effektivspänningar gör att provet håller ihop och kan ta de dragkrafter som uppstår i torven då mittenplattan rör sig nedåt. Men när dragspänningarna uppnår draghållfastheten i en zon öppnar sig en spricka på provets ovanyta, en spänningsavlastning sker bakom sprickan och dragrörelsen i torven bakom sprickan minskar eller upphör helt (se 
	Figur 5-28
	Figur 5-28

	). Detta kan ses exem-pelvis på högra sidan av provet i modellförsök 6, 
	Figur 6-5
	Figur 6-5

	 b, där en tidigt utvecklad spricka begränsade rörelserna i zonen uppe till höger. På vänstra sidan däremot, uppstår ingen spricka på ovanytan och markörernas rörelser visar att hela torvvolymen rör sig mot mitten av provet. 

	I torven ovanför utanför mittenplattan (zon C i 
	I torven ovanför utanför mittenplattan (zon C i 
	Figur 6-5
	Figur 6-5

	) ökar effektivspänningarna mer vid de dränerade modellförsöken än vid de ”odränerade”. Således förväntas draghållfast-heten vara högre i denna zon vid de dränerade försöken.  

	Vid ett fullständigt odränerat försök sker det under konstant volym (förutsatt vattenmät-tade förhållanden). De ”odränerade” modellförsöken genomfördes under inverkan av att förhållandena är nära volymkonstans, vilket ger ett bidrag till den rotationsrörelse som sker. Rotationsrörelsen är tydligare i de ”odränerade” modellförsöken än de dränerade. 
	Generellt uppvisar modellförsök 9 (snabb belastningshastighet) respektive modellförsök 10 (långsam belastningshastighet) på Sävsjötorv samma deformationsmönster som mot-svarande försök på Mullsjötorv. Hela torvprovet och dess fibrer håller ihop ännu tydligare vid snabb belastningshastighet av Sävsjötorv (modellförsök 9) jämfört med Mullsjötorv (modellförsök 3 och 4). Detta framgår av större rotationer och större dragrörelser ovanför på sidan om mittenplattan för Sävsjötorv, se 
	Generellt uppvisar modellförsök 9 (snabb belastningshastighet) respektive modellförsök 10 (långsam belastningshastighet) på Sävsjötorv samma deformationsmönster som mot-svarande försök på Mullsjötorv. Hela torvprovet och dess fibrer håller ihop ännu tydligare vid snabb belastningshastighet av Sävsjötorv (modellförsök 9) jämfört med Mullsjötorv (modellförsök 3 och 4). Detta framgår av större rotationer och större dragrörelser ovanför på sidan om mittenplattan för Sävsjötorv, se 
	Figur 5-75
	Figur 5-75

	. Vid krönet kan Sävsjötorven ta större rörelser än Mullsjötorv innan det går till lokalt brott (sprickor) där. Vid långsam belastning är beteendet på liknande sätt som i försök på Mullsjötorv, men med tydligare tendenser att hålla ihop hela provet på sidorna och med något större rotations- och häv-ningsbeteende. Sävsjötorven har betydligt större andel längre fibrer än Mullsjötorv, vilket sannolikt är förklaringen till den större effekten av fibrer på deformationsbeteendet. 

	Proven från lokal Sävsjö beter sig i princip under hela deformationsintervallet som när man trycker på en ”tvättsvamp”, illustrerat i 
	Proven från lokal Sävsjö beter sig i princip under hela deformationsintervallet som när man trycker på en ”tvättsvamp”, illustrerat i 
	Figur 5-27
	Figur 5-27

	. Beteendet vid pålastning förefal-ler i det avseendet huvudsakligen vara elastiskt. För både det snabbt belastade (försök 9) och långsamt (försök 10) provet från Sävsjö är det inte något tydligt stansbrott som upp-står under mittenplattan i det studerade deformationsintervallet, till skillnad från stans-brott i de snabbt belastade proven på Mullsjötorv. Vid större deformationer under mitten-plattan fortgår tydliga skjuvdeformationer i det snabbt belastade försöket (9) medan det är dominerande vertikalrörel

	  
	Rörelser (kompression) i olika delar av provet 
	I 
	I 
	Figur 6-6
	Figur 6-6

	, 
	Figur 6-7
	Figur 6-7

	 och 
	Figur 6-8
	Figur 6-8

	 presenteras markörernas rörelser sammanhängande (konturer) för varje ursprungligen horisontell rad med markörer, för modellförsök 4 

	(”odränerat”, Mullsjötorv), 9 (”odränerat”, Sävsjötorv) respektive 10 (dränerat, Säv-sjötorv). I varje figur presenteras två deformationstillstånd, dels det vid 40 kPa (streckad linje) och dels det vid 60 kPa (heldraget). Mittenplattans position vid 0, 40 och 60 kPa anges i respektive figur. Notera att vid vertikaltrycket 60 kPa har inte stansbrott inträffat i försök 4 (och inte heller i de två andra försöken). 
	Det tydliga ”hängmatte”-mönstret framgår i alla försök och på alla djup. Det framgår tyd-ligt att vertikalrörelserna minskar med djupet. Mindre rörelser har utvecklats vid 60 kPa i ”odränerade” försöket på Sävsjö jämfört med det från Mullsjö, beroende på att torven från Sävsjö uppvisar tydligare fiberverkan och styvare beteende (se avsnitt 6.1). Det kan noteras att rörelserna vid 60 kPa är ytterst små i nedersta raden med markörer, vilket vid det tillståndet tyder på försumbar inverkan av randeffekter i for
	Avståndsminskning mellan två rader med markörer i en vertikal linje presenteras i 
	Avståndsminskning mellan två rader med markörer i en vertikal linje presenteras i 
	Figur 6-9
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	 till 
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	. Den vertikala kompressionen mellan två intilliggande markörer på varsin ursprunglig rad med markörer, presenteras som funktion av djupet och som funkt-ion av lastintervallet (spänningsintervallet) dels under centrumlinjen på mittenplattan och dels under ena kanten på mittenplattan för modellförsök 4 (”odränerat”, Mullsjö) och mo-dellförsök 10 (dränerat, Sävsjö). För det ”odränerade” modellförsöket framgår att kom-pressionen under plattans mitt generellt minskar med djupet medan den är relativt lika med dj

	 
	Figure
	Figur 6-6 Rörelser under skjuvningsfasen, intervallet 40-60 kPa, av Försök 4 (”odränerat”, utan si-doplattor), baserat på PIV-analys, Mullsjötorv. 
	 
	Figure
	Figur 6-7 Rörelser under skjuvningsfasen, intervallet 40-60 kPa, av Försök 9 (”odränerat”, utan si-doplattor), baserat på PIV-analys, Sävsjötorv. 
	 
	Figure
	Figur 6-8 Rörelser under skjuvningsfasen, intervallet 40-60 kPa, av Försök 10 (dränerat, utan sido-plattor), baserat på PIV-analys, Sävsjötorv. 
	 
	 
	Figure
	Figur 6-9 Vertikal kompression som funktion av djupet vid olika lastnivåer på mittenplattan, under centrumlinje mittenplattan, modellförsök 4 (”odränerat”). 
	 
	 
	Figure
	Figur 6-10 Vertikal kompression som funktion av djupet vid olika lastnivåer på mittenplattan, under vänsterkant mittenplattan, modellförsök 4 (”odränerat”). 
	 
	Figure
	Figur 6-11 Vertikal kompression som funktion av djupet vid olika lastnivåer på mittenplattan, under centrumlinje mittenplattan, modellförsök 10 (dränerat). 
	 
	Figure
	Figur 6-12 Vertikal kompression som funktion av djupet vid olika lastnivåer på mittenplattan, under vänsterkant mittenplattan, modellförsök 10 (dränerat). 
	 
	Deformationsmönster och last-deformationssamband 
	I avsnitt 5.3.3 beskrivs den koppling som finns vid ”odränerad” belastning mellan de upp-trädande deformations- och brottmönster med typerna ”hängmatta”, lokalt brott (punkt), lokalt brott (zon) och stansbrott och de olika delarna i last-deformationssambandet. Mot-svarande gäller vid dränerad belastning, där ”hängmatta” och lokala brott uppstår men inte stansbrott. I 
	I avsnitt 5.3.3 beskrivs den koppling som finns vid ”odränerad” belastning mellan de upp-trädande deformations- och brottmönster med typerna ”hängmatta”, lokalt brott (punkt), lokalt brott (zon) och stansbrott och de olika delarna i last-deformationssambandet. Mot-svarande gäller vid dränerad belastning, där ”hängmatta” och lokala brott uppstår men inte stansbrott. I 
	Figur 6-13
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	 anges intervall (I och II) för de dränerade modellförsöken för de vertikaldeformationer då ”hängmatta” uppträder (I) och dragbrott och sprickor börja uppträda vid krönen i torven (II) samtidigt som ”hängmattan” fortsätter bli djupare. Grän-serna går in i varandra och vidare varierar gränserna något mellan försöken.  
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	Figure
	Figure
	Figur 6-13 Inlagda tolkade intervall för olika deformationsbeteenden (I: ”hängmatta”, II: lokala brott) för dränerade modellförsök (OBS: endast försök 8 och 10 i figuren är dränerade).  
	 
	Randeffekter 
	Stora prover, 1x0,5x0,25 m3, har undersökts i modellförsöken i laboratoriet för att kunna studera effekten av fiberverkan hos torv (med fibrer upp till ca 5-10 cm långa). Detta för att i modellskala undersöka motsvarande belastningssituation i fält med fallet bank re-spektive bank+tryckbankar (se exempelvis 
	Stora prover, 1x0,5x0,25 m3, har undersökts i modellförsöken i laboratoriet för att kunna studera effekten av fiberverkan hos torv (med fibrer upp till ca 5-10 cm långa). Detta för att i modellskala undersöka motsvarande belastningssituation i fält med fallet bank re-spektive bank+tryckbankar (se exempelvis 
	Figur 5-2
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	 och 
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	). Belastningsplattor-nas storlek valdes att göras relativt stora i förhållande till största fiberstorlekarna men storleken baserades också på att försöka hitta ett optimum mellan att å ena sidan nyttja provets storlek så mycket som möjligt vid belastning och utvecklande av deformationer men också för att hålla randeffekter på en låg nivå. 

	Baserat på tolkningen av resultaten i de olika modellförsöken kan antas att lådans storlek, dvs. begränsningsytorna bottenytan och sidoväggarna, har haft mindre eller försumbar in-verkan på de deformationsmönster och brottmekanismer som gett upphov till lokala brott och slutligt stansbrott (i de fall det uppstått) för mittenplattan. 
	Däremot påverkas som förväntat rörelserna i provets ytterområden av begränsningsy-torna, inverkan är liten för små rörelser och ökar generellt med ökande deformationer. Vid försök med bara mittenplattan är inverkan i ytterområden mindre och med försök med sidoplattor ökar inverkan. Detta kan ses i exempelvis de tydliga rotationsrörelser som sker på sidorna om mittenplattan i fallet med bara mittenplatta, exempelvis modell-försök 4, men där rotationsrörelserna finns men är mera begränsade i fallet med sidopl
	Beteendet vid större deformationer återspeglar därför inte enbart torvmaterialets meka-niska egenskaper utan systemet torvprov-låda (dvs. ett randvärdesproblem). Baserat på piv-analysen och markörernas rörelser förefaller gränsen för då lådans väggar börjar på-verka responsen vara mellan 100 och 150 mm vertikalrörelser vid ”skjuvningsfasen”, det vill säga vid totala vertikala rörelser på ca 150-200 mm. 
	Hur hade deformationsmönstret och rotationerna påverkats och hur hade vertikaltrycket på mittenplattan påverkats om lådan istället hade haft oändlig utsträckning i sidled? Hy-potesen är att rotationer hade förekommit kopplat till fiberverkan (och volymkonstans i ”odränerade” försök), men i något mindre omfattning och möjligen i ett elliptiskt mönster och inte som nu nära nog cirkulärt. Vad gäller vertikaltrycket på mittenplattan är det möj-ligen så att det är en något styvare respons initialt men att skilln
	Vid storskaliga försök i Holland med containrar på torvmark kunde noteras en hävning av markytan en bit bort, detta är möjligen ett liknande beteende med rotationsrörelser och hävning som sker i modellförsöken (Zwanenburg, 2020; Zwanenburg & Jardine, 2015). 
	Friktionen mellan torvmaterialet och väggarna som uppstår vid belastning påverkar stor-leken på rörelserna till viss (mindre) del, men påverkar inte det generella deformations- och brottmönster som utvecklas. Friktionen mellan torv och genomskinliga väggen (av polykarbonat) respektive övriga väggar (av plyfa) har mätts i enkla friktionsförsök, varvid den vertikala ytan på i fält horisontellt tagna torvprover har testats, se 
	Friktionen mellan torvmaterialet och väggarna som uppstår vid belastning påverkar stor-leken på rörelserna till viss (mindre) del, men påverkar inte det generella deformations- och brottmönster som utvecklas. Friktionen mellan torv och genomskinliga väggen (av polykarbonat) respektive övriga väggar (av plyfa) har mätts i enkla friktionsförsök, varvid den vertikala ytan på i fält horisontellt tagna torvprover har testats, se 
	Figur 6-14
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	. De re-dovisade last-deformationssambanden har i rapporten valts att inte korrigeras (dvs. inte reduceras) för friktion. Vid fortsatta forskningsprojekt vad speciellt gäller utveckling av materialmodeller för fibrig torv och kalibrering mot resultaten av modellförsöken, bör re-sultaten korrigeras för väggfriktionen. 

	 
	 
	Figure
	Figur 6-14 Försök där friktion mellan torv och väggmaterial undersöks, samt resultaten av försöken vad gäller till vänster vägg av polykarbonat och till höger vägg av plyfa. 
	 
	Feluppskattning med använd PIV-teknik 
	Positionsfelet för markörer som hamnar bakom plattjärn samt döljs av torvfibrer uppskat-tade LTH (Valtonen-Örnhag, 2018-2020) till 5 pxl, dvs. motsvarande1 mm. Det var två modellförsök där det var kameraförskjutningar under försöket som bedömdes till max 6 pixlar, dvs 1,2 mm. Det totala positionsfelet ger ett maxfel på 11 pxl=2,2 mm. Det finns andra fel som kan uppstå, bland annat av ljusets brytning genom den genomskinliga ski-van samt att det endast var en kamera placerad framför provets centrumlinje, vil
	 
	Provkvalitet 
	Provkvaliteten har bedömts vara god hos samtliga upptagna blockprover. Visuella in-spektioner av de två synliga ytorna på blockprovet (ovanytan och sidoytan med den ge-nomskinliga skivan) i samband med montering av provningscellen var ett sätt att okulärt bedöma homogeniteten och kvaliteten. Den tydliga repeterbarhet i beteende som försök 1 och 2 respektive 3 och 4 visar, pekar på god provkvalitet, och likaså det symmetriska och upprepande deformationsmönstret i de olika modellförsöken. 
	6.3 Brottmekanismer 
	Modellförsök vid snabb belastningshastighet - ”odränerade” försök 
	Baserat på piv-analys av rörelser hos markörer och studier av fotografier av torven i mo-dellförsöken kan konstateras att lokalt brott uppstår som ett dragbrott i torven strax utan-för mittenplattans kanter, dels vid krönen på torvens ovanyta och dels strax ovanför mit-tenplattan vid större deformationer, se 
	Baserat på piv-analys av rörelser hos markörer och studier av fotografier av torven i mo-dellförsöken kan konstateras att lokalt brott uppstår som ett dragbrott i torven strax utan-för mittenplattans kanter, dels vid krönen på torvens ovanyta och dels strax ovanför mit-tenplattan vid större deformationer, se 
	Figur 6-15
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	 . Först uppstår lokalt brott i torven i de mest ansträngda delarna i form av att dragspänningen uppnår draghållfastheten och sprickor uppstår vid ytan på torvprovet, normalt först vid krönen, se principskiss 
	Figur 5-28
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	 som visar på förloppet. Efter fortsatta deformationer uppstår brott, stansbrott, i pro-vet under mittenplattan. Då stansbrott uppstår har sprickor öppnats upp rejält vid krönet på torven ovanför mittenplattan, 
	Figur 6-16
	Figur 6-16

	. Strax före eller i samband med stansbrott, och möjligen även vid fortsatt deformation efter stansbrott, etableras dragbrott i form av horisontella sprickor i torven strax ovanför utanför kanten på mittenplattan, 
	Figur 6-16
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	. Efter stansbrott rör sig torven under mittenplattan huvudsakligen vertikalt nedåt, till skill-nad från före stansbrott då horisontalrörelser och därmed skjuvrörelser också är tydliga. Med stansbrott menas i dessa modellförsök det tillstånd då draghållfastheten har överskri-dits även strax ovanför och utanför mittenplattan, utöver vid krönen, och som regel även sprickor uppstått i dessa zoner samt en form av kollaps uppstår i torven under mittenplat-tan (se vidare nedan diskussion). 

	Sprickorna vid krönen initieras och öppnas upp före sprickorna som uppstår strax ovanför och utanför mittenplattan. Sprickorna vid krönen initieras ungefär efter 13-16 cm total vertikalrörelse hos mittenplattan i modellförsök 3 och 4, se exempelvis modellförsök 4 i 
	Sprickorna vid krönen initieras och öppnas upp före sprickorna som uppstår strax ovanför och utanför mittenplattan. Sprickorna vid krönen initieras ungefär efter 13-16 cm total vertikalrörelse hos mittenplattan i modellförsök 3 och 4, se exempelvis modellförsök 4 i 
	Figur 6-17
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	 och 
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	. De horisontella sprickorna strax ovanför utanför mittenplattan uppstår ungefär efter 19-23 cm total vertikalrörelse i försök 3 och 4. För torvprovet från Sävsjö som belastades snabbt (försök 9) uppstod sprickor vid krönen vid 22 cm vertikal-rörelse och strax efter vid 23 cm uppstod sprickor strax ovanför mittenplattan. 

	Sprickor som uppstår vid stora deformationer strax ovanför mittenplattan har slutligen en ungefär horisontell riktning, men initialt möjligen en lutning snett nedåt utåt. Sprickan strax ovanför mittenplattan öppnas som regel strax efter plattan passerat den zon där sprickan öppnas. De stora vertikalförskjutningarna primärt (och inte vertikaltöjningar) är orsaken till att sprickor öppnas strax ovanför mittenplattan vid stora deformationer (se vi-dare diskussion i avsnitt 6.5). 
	Intressant är att den torvvolym som vid stora deformationer går till brott strax ovanför mittenplattan då har roterat ungefär 90 grader, till följd av dragkrafter och dragrörelser, vilket innebär att den horisontella sprickan uppstår i ett ursprungligen vertikalt plan. 
	Sprickor som uppstår vid krönet, eller i enstaka fall längre bort från krönet, på torven i modellförsöken är en typ av brott som uppstår i princip alla modellförsök (dräne-rade/odränerade, utan/med sidoplattor) och vid båda krönen. Sprickorna öppnas då drag-spänningen blir lika stor som draghållfastheten hos torven (fibrerna) i aktuell zon och be-lastningsriktning. Sprickor vid krönen uppstår i en zon med krökta fibrer med stora drag-spänningar, och där denna torvvolym ursprungligen var i horisontell riktni
	Möjligen kan svällning till följd av att porvatten sugs dit, bidra till de sprickor som upp-står vid stora deformationer strax ovanför mittenplattan. Detta utöver de stora förskjut-ningarna vertikalt strax utanför mittenplattan som bidrar till att sprickorna bildas. 
	Torven komprimeras under mittenplattan. I zonen närmast under plattan komprimeras tor-ven mest. När stansbrott slutligen uppstår under plattan vid stora deformationer förefaller zonen av torv närmast under plattan vara så komprimerad och styv att den rör sig nedåt huvudsakligen som en stelkropp, vilket innebär att torven under den pressas nedåt och utåt.  Vid kollapsen (stansbrottet) har torvprovet genomgått en stor kompression samtidigt som porvattentrycket ökar (och effektivspänningarna minskar). Rörelser
	I torven på (ut)sidan om där dragbrott uppstår är det rotationsformade rörelser, men utan att några uppenbara brottytor uppstår. 
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	Figur 6-15 Principskiss som visar position och riktning för typisk utveckling av sprickor till följd av att draghållfastheten överskrids vid modellförsöken, först uppstår sprickor vid krönen (a) och för större deformationer strax ovanför mittenplattan (b). 
	 
	 
	Figure
	Figur 6-16 Principskiss som visar typisk utveckling av sprickor efter stora deformationer och då stansbrott har inträffat. 
	 
	 
	Figure
	Figur 6-17 Modellförsök 4, 14 cm vertikalrörelse, ungefär då sprickor initieras vid krönen. 
	 
	 
	Figure
	Figure
	Figure
	Figur 6-18 Modellförsök 4, 17 cm vertikalrörelse, sprickor har öppnats upp vid krönen (se markerat). 
	 
	 Modellförsök vid långsam belastningshastighet - dränerade försök 
	Vad gäller försöken med långsam belastningshastighet (dränerade försök) är det mindre benägenhet till lokaliserade (smala) brottzoner och därmed mindre benägenhet för lokala brott och utveckling av sprickor. 
	Långsam belastning ökar möjligheterna till större (bredare) zoner med dragtöjningar och dragspänningar och mindre benägenhet till lokaliserade (smala) brottzoner och därmed mindre benägenhet för lokala brott. Detta visar de långsamma dränerade försöken (mo-dellförsök 5-8 på Mullsjötorv) jämfört med de med snabb belastningshastighet (modell-försök 1-4 Mullsjötorv). Omfördelning av dragspänningar, dragtöjningar och deformat-ioner förefaller vara möjligt enligt dränerade försöken på Mullsjötorv. Men även för d
	Vid två av de fem, inkluderat ett prov från Sävsjö, långsamt belastade modellförsöken (försöken 5 och 6) uppstod brott vid mindre deformationer i form av en spricka snett nedåt utåt från mittenplattans kant, se 
	Vid två av de fem, inkluderat ett prov från Sävsjö, långsamt belastade modellförsöken (försöken 5 och 6) uppstod brott vid mindre deformationer i form av en spricka snett nedåt utåt från mittenplattans kant, se 
	Figur 5-34
	Figur 5-34

	 och 
	Figur 5-51
	Figur 5-51

	. Sådan typ av spricka uppstod inte i de snabbt belastade försöken. Något dragbrott eller skjuvbrott har inte iakt-tagits under mittenplattan, förutom i två dränerade modellförsök (5 och 6). Dessa två sprickor uppkom vid relativt små vertikalrörelser, cirka 3 respektive 10 cm, och kan möj-ligen vara orsakade av lokala svaghetszoner. 

	Långsam belastningshastighet, i jämförelse med snabb belastningshastighet, resulterar vi-dare i större vertikalrörelser (under plattorna) och mindre horisontalrörelser och därmed mindre skjuvdeformationer. Vidare flyttas rotationscentrum för rörelserna utanför plat-torna nedåt och utåt  
	Vad möjliggör större utveckling av vertikaldeformationer (både under och strax utanför mittenplattan) i de dränerade modellförsöken än i de ”odränerade”? Dränering åstadkom-mer en portrycksminskning och efterföljande konsolidering och därmed volymminskning. Detta innebär också att torvprovet får en ökad effektivspänning under mittenplattan och att provet inte uppvisar ett stansbrott under mittenplattan vid stora rörelser (vilket de ”odränerade” modellförsöken gör). 
	 
	Bärförmåga 
	Studien av deformations- och brottmönstret i modellförsöken hos den fibriga lågförmult-nade torven från Mullsjö och Sävsjö, visar att de lokala brott som uppstår är kopplade till att draghållfastheten hos fibrerna överskrids när mittenplattan rör sig vertikalt nedåt. Dessa lokala brott uppstår utanför och ovanför mittenplattan. Några andra typer av lokala brott har inte kunnat iakttas vare sig under, på sidan eller ovanför (på sidan) mittenplat-tan, förutom en typ av spricka som uppstått i två försök vid mi
	Den bärförmåga, dvs. det vertikaltryck som utvecklas på mittenplattan då den rör sig nedåt beror således till del på dragkrafterna i den fibriga torven. Men den styvhet som tor-ven har under plattan bidrar också till plattans bärförmåga. Det är svårt att kvantifiera för-delningen av bärförmåga från draghållfasthet på sidan kontra styvhet under plattan hos torven (Zwanenburg, 2020; Hendry, 2020) och detta skulle behöva studeras vidare. 
	Ödometerförsök på Mullsjö- och Sävsjötorv med begränsad belastad yta visar på ett sty-vare beteende, dvs. högre moduler, än ett konventionellt ödometerförsök (se avsnitt 4.4 och avsnitt 6.7.1 och allmän diskussion i avsnitt 6.5). Last-deformationssambandet vid modellförsöken visar på en ökande last (vertikaltryck) under hela försöket, dvs. en ökande bärförmåga. 
	Vid större och ökande deformationer, inverkar alltmer mothållet av provcellens bottenyta på mittenplattans beteende. Notera att vid triaxialförsök på fibrig torv fås ej något topp-värde på skjuvspänningen utan istället ett så kallat deformationshårdnande beteende lik-nande det i modellförsöken (O´Kelly, 2017), där dock triaxialförsök med stora provdi-mensioner vid stora deformationer kan resultera i brott (Zwanenburg & Van, 2015). I mo-dellförsöken har brott, eller så kallat stansbrott, inträffat under mitt
	Modellförsöken visar på att dragkrafter och draghållfasthet och sprickbildning bör inklud-eras i materialmodeller för fibrig torv och för beräkningar av bärförmåga, stabilitet och sättningar för plattor och även för bankar i fält. O´Kelly (2017) och Hendry (2020) pekar på betydelsen av att inkludera draghållfasthet i stabilitetsberäkningar av fältsituationer (slänter, bankar) med fibrig torv. 
	Forskning har nyligen påbörjats i Kanada där ett av målen är att kvantifiera dragspän-ningar i fibrig torv och beskriva hur töjningar i fibrer inverkar på hållfasthet och brott-mekanism (Hendry, 2020). En av hypoteserna är att lågförmultnad fibrig torv, där fiber-verkan nyttjas fullt ut, går till brott orsakat av dragspänningar (Hendry, 2020). Är de trad-itionella brottmekanismerna tillämpbara på fibrig torv och hur inverkar dragspänningar och draghållfasthet i ett bärförmågebrott, är frågor de ska försöka 
	6.4 Identifiering och definition av brott 
	Identifiering och definition av brott i torvproven i modellförsöken 
	Utvärdering av brott, lokalt brott, i torven i modellförsöken kan identifieras av en föränd-ring i rörelser eller förändring av hastigheter hos markörerna i torven. I dessa modellför-sök sker dragbrott i torven just utanför mittenplattan, dels vid krönet på torvens ovanyta (krönbrott) och dels för deformationer därefter strax ovanför mittenplattan, detta eftersom de största rörelserna i provet uppstår i en vertikal zon strax utanför mittenplattan. 
	Lokalt brott, i form av dragbrott i en zon i torven, från modellförsöken kan identifieras genom markörers riktningsförändringar och/eller hastigheter: 
	• Vertikalrörelser och vertikalhastigheter visar samtidigt när en uppåtrörelse upp-står (ändrar tecken) i zonen utanför mittenplattan där dragspänningar leder till dragbrott. 
	• Vertikalrörelser och vertikalhastigheter visar samtidigt när en uppåtrörelse upp-står (ändrar tecken) i zonen utanför mittenplattan där dragspänningar leder till dragbrott. 
	• Vertikalrörelser och vertikalhastigheter visar samtidigt när en uppåtrörelse upp-står (ändrar tecken) i zonen utanför mittenplattan där dragspänningar leder till dragbrott. 

	• Hastigheten för horisontalrörelser och absolutrörelser ändrar tecken (ger dock brott för något större deformationer än vid studie av vertikalhastigheten). 
	• Hastigheten för horisontalrörelser och absolutrörelser ändrar tecken (ger dock brott för något större deformationer än vid studie av vertikalhastigheten). 

	• Då sidoplattor används: Då rörelserna nedåt upphör eller vänder uppåt hos sido-plattorna.   
	• Då sidoplattor används: Då rörelserna nedåt upphör eller vänder uppåt hos sido-plattorna.   


	Lokalt brott, i form av dragbrott i en punkt i torven, i modellförsöken (deformations-styrda) kan identifieras genom: 
	• Då maximal vertikal hastighet uppnås för en markör i zonen utanför mittenplat-tan. 
	• Då maximal vertikal hastighet uppnås för en markör i zonen utanför mittenplat-tan. 
	• Då maximal vertikal hastighet uppnås för en markör i zonen utanför mittenplat-tan. 

	• Då sidoplattor används: då maximal vertikal hastighet uppnås hos sidoplattan. 
	• Då sidoplattor används: då maximal vertikal hastighet uppnås hos sidoplattan. 


	Lokalt dragbrott i en punkt uppstår före eventuellt utvecklat dragbrott (och spricka upp-står) i en zon med punkten.  
	Lokalt brott i form av sprickor vid krönen på ovanytan av torvprovet kan identifieras i modellförsöken (deformationsstyrda) genom att: 
	• Initiering av spricköppning och fortsatt utbildning av spricka studeras med två markörer på vardera sidan om sprickan och deras hastighetsförändringar i hori-sontalled. 
	• Initiering av spricköppning och fortsatt utbildning av spricka studeras med två markörer på vardera sidan om sprickan och deras hastighetsförändringar i hori-sontalled. 
	• Initiering av spricköppning och fortsatt utbildning av spricka studeras med två markörer på vardera sidan om sprickan och deras hastighetsförändringar i hori-sontalled. 


	Stansbrott i torvprovet kan identifieras genom: 
	• Då även spricka/sprickor har öppnats (horisontellt) efter större deformationer strax ovanför utanför mittenplattan samt att rörelser under mittenplattan visar på en kollaps där av provet. 
	• Då även spricka/sprickor har öppnats (horisontellt) efter större deformationer strax ovanför utanför mittenplattan samt att rörelser under mittenplattan visar på en kollaps där av provet. 
	• Då även spricka/sprickor har öppnats (horisontellt) efter större deformationer strax ovanför utanför mittenplattan samt att rörelser under mittenplattan visar på en kollaps där av provet. 


	Visuella observationer: 
	• Visuella observationer av fotografier och filmer av rörelser av markörer och torv-materialet bekräftar att lokalt brott, sprickbildning och stansbrott sker enligt ut-värdering baserat på rörelsehastigheter/rörelser. 
	• Visuella observationer av fotografier och filmer av rörelser av markörer och torv-materialet bekräftar att lokalt brott, sprickbildning och stansbrott sker enligt ut-värdering baserat på rörelsehastigheter/rörelser. 
	• Visuella observationer av fotografier och filmer av rörelser av markörer och torv-materialet bekräftar att lokalt brott, sprickbildning och stansbrott sker enligt ut-värdering baserat på rörelsehastigheter/rörelser. 


	Sannolikt är hastigheten i vertikalriktningen mest intressant att relatera brott till eftersom påförda belastningen med mittenplattan är i vertikalriktningen. 
	Last-deformationssamband, dvs. vertikaltryck-vertikalrörelsesambandet, för mittenplattan visar inget topp-värde (peak-värde) som skulle kunna definiera brott och ej heller något annat beteende som tydligt skulle kunna definiera brott. 
	Rörelserna i torven under mittenplattan består av vertikal kompression och horisontella rörelser och skjuvrörelser i riktning utåt från plattan för de snabbt belastade (”odräne-rade”) modellförsöken. Efter stora deformationer uppstår stansbrott under mittenplattan 
	(se avsnitt 6.6). Vid långsam belastningshastighet (dränerade modellförsök) sker huvud-sakligen vertikala deformationer under mittenplattan och utan att stansbrott uppstår (se avsnitt 6.6). 
	6.5 Jämförelse med andra försök 
	Landva (1980) redovisar två dränerade belastningsförsök, modellförsök, i en åttakantig cell, 229 mm bred, där han i försöken efterliknade fallen vägbank respektive väg-bank+tryckbank, där respektive bank hade en utbredning av 1/3 av provets bredd. Väg-banken placerades mot en vägg och tryckbanken intill vägbanken (ingen korrektion gjor-des för väggfriktion). 
	Landva (1980) fick betydligt större vertikaltöjningar för fallet då vägbank+ tryckbank an-vändes i jämförelse med då bara vägbank användes. Vidare hade vägbanken en liten men något större sättning än tryckbanken då båda användes i samma försök. Dessa resultat stämmer överens med resultaten av modellförsöken i denna studie. Landva menar att det är spänningsökningen som ger denna respons och att skjuvdeformationer inte direkt in-verkar på responsen eftersom de är ytterst små (se nedan). 
	När Landva (1980) i sina försök jämförde kompressionen (vertikaltryck mot vertikaltöj-ning) mellan olika försöksuppställningar (ödometerförsök, triaxialförsök, modellförsök) att komprimera provet blev det en extremt stor variation i vertikaltöjning vid olika verti-kaltryck. Landva hänvisade skillnaderna till variationer i egenskaper i torvproverna. Vid undersökning av torvproven från Mullsjö och Sävsjö kunde konstateras skillnader i resul-tat mellan olika belastningstyper vid kompression av torven (se avsni
	Landva (1980) pekade vidare på att relativt små skjuvdeformationer utvecklades vid sina modellförsök och att det skulle vara förklaringen till att modellförsöken ger samma eller mindre vertikaltöjningar än konventionella ödometerförsök. För en lera hade man förvän-tat sig det motsatta, dvs. större vertikaltöjningar med fallet med bank kontra än i ödome-terförsök. I modellförsöken i föreliggande studie kan noteras att relativt små skjuvde-formationer uppstår i de långsamma dränerade försöken, medan de är stö
	I modellförsöken på Mullsjö- och Sävsjötorv kan tydligt ses att vid dränerad belastning är horisontalrörelserna små i förhållande till vertikalrörelserna och därmed skjuvrörelserna 
	små under och nedanför på sidan om mittenplattan. Något som också Landva antog base-rat på sina begränsade möjligheter att studera dränerade modellförsök. Förhållandet vid odränerade försök undersökte han inte vid modellförsöken.  
	Landvas (1980) beskrivning av hur deformationer utvecklas i zonen strax utanför och ovanför plattans kant, med ökande dragspänningar som till slut leder till dragbrott och att en spricka öppnas, är liknande den tolkning som har gjorts i denna studie (se avsnitten 6.2, 6.3, 5.3 och 5.4). Torven under plattan drar ner torven utanför plattan tills skjuvhåll-fastheten i vertikalplanet just utanför plattans kant uppnås enligt Landva (1980). De stora vertikaltöjningarna intill kanten på plattan tvingar fibrerna m
	Landva (1980) fick brott i närheten av kanten på plattan i sina dränerade försök. I de drä-nerade modellförsöken på torv från Mullsjö uppstod som regel inte något lokalt brott strax ovanför kanten på plattan (men dock i de ”odränerade” modellförsöken). Möjligen kan brottendensen ha reducerats av de avrundade hörnen som användes för modellförsö-ken i denna studie. Landva (1980) såg inga dragbrott under plattan, vilket inte heller ob-serverats i denna studie. 
	Vid storskaliga försök i Holland med containrar på torvmark kunde noteras en hävning av markytan en bit bort, detta är möjligen ett liknande beteende med rotationsrörelser och hävning som sker i framförallt de ”odränerade” modellförsöken i denna studie (Zwanen-burg, 2020; Zwanenburg & Jardine, 2015). Erfarenheter av belastningar i fält i Kanada bedöms ha gett liknande beteende som i de ”odränerade” modellförsöken (Hendry, 2020). 
	I Kanada på University of Alberta har nyligen påbörjats två doktorandprojekt där man bland annat ska undersöka möjligheterna att försöka kvantifiera dragkrafter och draghåll-fasthet i fibrig torv och där man planerar göra modellförsök dels liknande de i denna stu-die och dels som centrifugförsök och där resultaten kommer jämföras med de i denna stu-die (Hendry, 2020). 
	Modellförsöken på fibrig torv som utförts i denna studie är unika och därför finns inte många andra typ av studier att jämföra med. Ett enklare arrangemang av modellförsök på torv genomfördes av Razali et al. (2012) och där visade dem att torven fick stansbrott. Fern et al. (2017) genomförde centrifugförsök i en rektangulär låda för att simulera vallar 
	på lösa jordar, där silikonmaterial användes som undergrundsmaterial för att motsvara ex-empelvis torvmaterial (svårt få det fungera med fibrig torv i centrifugförsök). Beroende på styvhet i undergrundsmaterialet erhölls olika brottmekanismer och det som skulle mot-svara torv gick till brott i form av stora deformationer. De Guzman & Alfaro (2018) ge-nomförde modellförsök på armerad torv för att i modellskala efterlikna förhållanden för armering i vägbankar. Last-sättningsbeteendet från mätningar i fält kun
	Tidigare i rapporten har i olika avsnitt responsen från modellförsöken jämförts med drä-nerade och odränerade triaxialförsök på fibrig torv. 
	6.6 Brottmod - konceptuell 
	Klassiska brottmoder – jord allmänt 
	I 
	I 
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	 presenteras klassiska exempel på brottmoder för jordmaterial vid belastning med platta och tillhörande last-deformationskurvor vid belastning. Ingen av de föreslagna brottmoderna återspeglar det brottbeteende som har identifierats i modellförsöken på fibrig torv i denna studie. 

	 
	 
	InlineShape

	Figur 6-19 Klassiska exempel på brottmoder vid belastning med platta och tillhörande last-deform-ationskurvor vid belastning (Vesic, 1963). 
	 
	Föreslagen brottmod 
	I 
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	 presenteras en skiss på den brottmod och det brottbeteende som identifierats för odränerade förhållanden (snabb belastningshastighet), och i 
	Figur 6-21
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	 för dränerade förhållanden (långsam belastningshastighet), baserat på resultaten av modellförsöken ut-förda i denna studie (se bland annat avsnitten 6.2-6.4). 

	 
	Odränerat brott 
	Vid vertikal nedåtriktad belastning av torvprovet med en platta uppstår efter stora de-formationer (typiskt cirka 30 % vertikalkompression) först lokalt dragbrott i torven uppe vid krönen och sprickor öppnas (1:a lokalt brott), 
	Vid vertikal nedåtriktad belastning av torvprovet med en platta uppstår efter stora de-formationer (typiskt cirka 30 % vertikalkompression) först lokalt dragbrott i torven uppe vid krönen och sprickor öppnas (1:a lokalt brott), 
	Figur 6-20
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	. Vid fortsatt rörelse nedåt av plattan uppstår sedan (typiskt cirka 40 % vertikalkompression) nytt lokalt dragbrott strax ovanför plattan och sprickor öppnas (2:a lokalt brott). De lokala brotten uppstår där drag-spänningar blir så höga att fibrernas draghållfasthet överskrids. I samband med eller strax efter lokalt brott just ovanför plattan (2:a lokalt brott), uppstår brott, en form av stansbrott i torvprovet under plattan. Efter stansbrott inträffat är det huvudsakligen vertikala rörelser som sker närma

	Vid neddrivning av plattan uppstår dragspänningar (dragkrafter) och dragtöjningar (drag-rörelser) ovanför (på sidan om) plattan och kompressionsspänningar och kompressions-töjningar nedanför (på sidan) plattan, vilket skapar rotationsrörelser i denna zon, 
	Vid neddrivning av plattan uppstår dragspänningar (dragkrafter) och dragtöjningar (drag-rörelser) ovanför (på sidan om) plattan och kompressionsspänningar och kompressions-töjningar nedanför (på sidan) plattan, vilket skapar rotationsrörelser i denna zon, 
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	. Det uppstår inga lokala brott i dessa sidozoner. Rotationsrörelserna gör att det på ovanytan av torvblocket blir en sättning närmast plattan och en hävning längre bort. Un-der plattan komprimeras torven alltmer med ökande deformation, och inte heller under plattan kan lokala brott ses. 

	 
	Dränerat brott 
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	 presenteras föreslagen brottmod för dränerade förhållanden (långsam belast-ningshastighet). Vid dränerad belastning uppstår lokalt brott vid krönen och sprickor öpp-nas där (för något större rörelser än vid ”odränerade” modellförsök). Som regel uppstår inte lokalt brott och spricka strax ovanför mittenplattan (vilket det gör vid ”odränerade” modellförsök). 

	Långsam belastning, dränerat försök, är gynnsamt för att reducera risken att lokala brott och sprickor uppstår samt att inte något stansbrott uppstår.  
	Det finns rotationsrörelser utanför mittenplattan vid dränerad belastning, men dessa är ej lika stora och tydliga som vid odränerad belastning. Vid dränerad belastning är det tyd-liga dragrörelser in mot plattan ovanför plattan, men inga signifikanta kompressionstöj-ningar utåt på nedre delen av provet, 
	Det finns rotationsrörelser utanför mittenplattan vid dränerad belastning, men dessa är ej lika stora och tydliga som vid odränerad belastning. Vid dränerad belastning är det tyd-liga dragrörelser in mot plattan ovanför plattan, men inga signifikanta kompressionstöj-ningar utåt på nedre delen av provet, 
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	. Under plattan uppstår i princip bara ver-tikalrörelser (även längst ner) och även i zonen närmast utanför plattan. Det utvecklas 

	större vertikaldeformationer, mindre horisontaldeformationer och mindre skjuvdeformat-ioner, utanför nedanför plattan. Sättning sker av ovanytan vid krönen medan hävningen blir mindre (eller liten) vid dränerade modellförsök (jämfört med ”odränerade). 
	 
	Figure
	Figur 6-20 I denna studie föreslagen brottmod vid plattbelastning på fibrig torv under odränerade förhållanden, baserat på modellförsöken i studien. 
	 
	Figure
	Figur 6-21 I denna studie föreslagen brottmod vid plattbelastning på fibrig torv under dränerade för-hållanden, baserat på modellförsöken i studien. 
	6.7 Tillämpning av resultaten - Exempel 
	6.7.1 Kompressionsmoduler – modellförsök, ödometerförsök och bank i fält 
	Från mätningar av sättningar av den nya vägbanken som byggdes intill provplatsen i Mullsjö (NCC, 2019; se avsnitt 4.2.1), 
	Från mätningar av sättningar av den nya vägbanken som byggdes intill provplatsen i Mullsjö (NCC, 2019; se avsnitt 4.2.1), 
	Figur 6-22
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	, har sekantmoduler utvärderats enligt (Ekv 6-1), 

	𝑀=𝑧∙∆𝜎𝑆     (Ekv 6-1) 
	där  
	M = sekantmodul (kPa) 
	z = torvlagrets mäktighet (m) 
	Δσ = spänningstillskott (vertikalt) (kPa) 
	S = vertikal totaldeformation (m) 
	 
	Spänningstillskottet i torven antogs vara densamma igenom hela torvlagret, dvs ingen lastspridning, vilket i verkligheten inte är korrekt. Samma antagande har dock gjorts för beräkningar av moduler från ödometerförsök med liten stämpel och modellförsöken. De beräknade modulerna är därmed någorlunda jämförbara, men inte fullt ut. Stämpeln i ödometerförsöket och plattan i modellförsöket är styva konstruktioner medan vägbanken inte är det. Detta innebär dels en annan lastpåkänning under banken i jämförelse med
	 
	Det finns en osäkerhet i mätresultaten från fältmätningar av vägbanken eftersom peglarna valdes att sättes ut i fält efter 1 m fyllning hade lagts ut (för att kunna komma ut på områ-det med maskiner; NCC, 2019) och sättningarna börjades mäta därefter. De initiala sätt-ningarna (ej uppmätta, och som inte är med i 
	Det finns en osäkerhet i mätresultaten från fältmätningar av vägbanken eftersom peglarna valdes att sättes ut i fält efter 1 m fyllning hade lagts ut (för att kunna komma ut på områ-det med maskiner; NCC, 2019) och sättningarna börjades mäta därefter. De initiala sätt-ningarna (ej uppmätta, och som inte är med i 
	Figur 6-22
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	) har antagits till 1 m. Beräk-ningar av sekantmoduler (krypning exkluderas) ger då för sektion 8700 V M0-120kPa= 216 kPa och för sektion 8700 H M0-120kPa=196 kPa (för antaget totalt vertikaltryck 120 kPa på markytan och en mäktighet på torvlagret på 3,7 m). 

	 
	 
	 
	Figure
	Figur 6-22 Sättningsuppföljning av ny vägbank intill provplats i Mullsjö (från NCC, 2019). 
	 
	I 
	I 
	Figur 6-23
	Figur 6-23

	 och 
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	Tabell 6-1

	 visas sammanställning av utvärdering av sekantmoduler från stegvisa ödometerförsök på prov från Mullsjö och Sävsjö, dels utförda med liten stämpel och dels utförda med stor stämpel (belastning över hela ytan, se avsnitt 4.4). Med liten stämpel fås högre utvärderade värden på modulen än med stor stämpel för torvprov från både Mullsjö och Sävsjö. Detta beror dels på lastspridning och dels på en tydlig inverkan av fibrer vid belastning med liten stämpel, i form av att skjuvdeformationer begränsas och därmed o

	De beräknade sekantmodulerna från sättning av nya vägbanken i Mullsjö ger värden mitt i intervallet för ödometerförsök med liten stämpel för Mullsjötorv. Det ska dock noteras att sekantmodulerna beräknade för vägbanken baseras på en förenkling med ett tillskott på vertikalt tryck på 120 kPa (som i verkligheten lastsprids med djupet; se ovan resone-mang).  
	För torvprov från Mullsjö är det en god överensstämmelse mellan utvärderade sekantmo-duler från modellförsök (de dränerade, modellförsök 5-8) och ödometerförsök med liten stämpel, 
	För torvprov från Mullsjö är det en god överensstämmelse mellan utvärderade sekantmo-duler från modellförsök (de dränerade, modellförsök 5-8) och ödometerförsök med liten stämpel, 
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	. I båda fallen påverkar fibrerna i torvprovet de utvecklade vertikala deformationerna, reducerar dessa, beroende på att en begränsad del av torvprovets ovan-

	yta belastas. För det dränerade modellförsöket från Sävsjö (modellförsök 10) fås en se-kantmodul på ungefär 300 kPa vid vertikaltryck 40 kPa, vilket är ungefär det dubbla i jämförelse med dränerade modellförsök från Mullsjö. 
	 
	 
	Figure
	Figur 6-23 Sekantmoduler från stegvisa ödometerförsök, prov från Mullsjö och Sävsjö, utfört med liten stämpel respektive stor stämpel. 
	 
	 
	Tabell 6-1 Utvärderade sekantmoduler från stegvisa ödometerförsök, prov från Mullsjö och Sävsjö, utfört med liten stämpel respektive stor stämpel. 
	 
	 
	 
	 
	 

	Lastintervall 
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	Sekantmodul 
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	Stor stämpel 
	Stor stämpel 
	Stor stämpel 
	Stor stämpel 

	 
	 

	 
	 


	Mullsjö 
	Mullsjö 
	Mullsjö 

	0-30 
	0-30 

	60-130 
	60-130 


	Sävsjö 
	Sävsjö 
	Sävsjö 

	0-12 
	0-12 

	30-70 
	30-70 


	Liten stäm-pel 
	Liten stäm-pel 
	Liten stäm-pel 

	 
	 

	 
	 


	Mullsjö 
	Mullsjö 
	Mullsjö 

	0-77 
	0-77 

	100-300 
	100-300 


	Sävsjö 
	Sävsjö 
	Sävsjö 

	0-30 
	0-30 

	70-100 
	70-100 




	 
	Figure
	Figur 6-24 Sekantmoduler från modellförsök och från stegvisa ödometerförsök utfört med liten stämpel, prov från Mullsjö. 
	 
	6.7.2 Fältobservationer och geotekniska beräkningar 
	 
	Exempel från fältobservationer 
	Förbelastning med överlast på lågförmultnad torv för en cirka 850 m lång sträcka av mo-torväg (Dalarövägen), med mätningar av rörelser vertikalt och horisontellt och med port-rycksmätningar i torven på olika djup under (och efter) byggskedet har dokumenterats väl i (Carlsten, 1985, 1988a, 1988b). Från det arbetet har bland annat konstaterats att det näs-tan enbart var vertikala deformationer (liknande rörelser i de dränerade modellförsöken), att den största kompressionen sker överst i torvlagret (som var ci
	På Irland finns ett exempel då en nyanlagd vägbank efter några dagar helt plötsligt sjunkit rakt ner i underliggande torv liknande stansbrott, dvs. sjunkit vertikalt ner med brott längs bankfoten (Murphy, 2019). Detta beteende liknar det beteende som kan ses i modellförsö-ken i denna studie sa (Murphy, 2019). Murphy (2019) skrev efter att ha sett film med rö-relserna i modellförsöken: ”I took more from that experiment than I have from most of my research around peat to date. To be able to visually see the f
	På Irland har observerats i fält att största kompressionen i torven är i översta zonen i tor-ven och betydligt mindre därunder (Flynn, 2019). Intressant se det verifierat i dessa mo-dellförsök sa Flynn (2019). 
	Att man får brott i torven utanför den belastade torven har inträffat i fält.  Exempelvis för en väg i Värmland (Sulvik-Jössefors) där vägen går i skärning genom en mosse (Carlsten, 2020). Där fick man sprickor i bakslänten upp mot mossen. Däremot syntes mossen rela-tivt opåverkad på ca 5 m avstånd från baksläntens krön. 
	I eventuellt kommande modellförsök vore det intressant att studera deformationer under lång tid och exempelvis efterlikna en vanlig procedur vid förbelastning på torv av vägar i Sverige. Uppföljningar av vägprojekt har visat att sättningar fortsätter även efter primär konsolidering. Projekt avslutas därför ofta med en avlastning av 0,5-1 m innan vägen fär-digställs. Erfarenheter visar (Carlsten, 2020) att avlastning resulterar i en smärre hävning varefter deformationerna så småningom åter övergår i sättning
	I verkliga fall i fält för vägar och järnvägar har man normalt en tryckbank av ca 20 kPa (precis som i modellförsöken i denna studie). Vidare har man slänter i lutning 1:3. Slän-terna har liksom tryckbankarna en positiv effekt, men slänterna gick inte att simulera i modellförsöken. Långsam upplastning används i fält så att den första lasten ligger på i cirka 2 veckor (Carlsten, 2020). De kommande upplastningarna läggs sedan på med allt längre intervaller så att torven hinner konsolidera för respektive lasts
	 
	Geotekniska beräkningar 
	Modellförsöken tydliggör att deformationer och hållfasthet, idealt, inte bör kopplas isär för fibrig torv utan hänger ihop och detta borde beaktas vid dimensionering för grund-läggning på torv. Torvens byggbarhet avgörs snarare av styvheten än hållfastheten. Det kan såldes vara lämplig att välja en gränsdeformation som brottkriterium. Likaså hänger töjningar och förskjutningar ihop och behövs båda för att förklara deformationer i ett större deformationsintervall. Det är en utmaning hur brott ska definieras 
	Modellförsöken visar att man för fibrig torv inte bör räkna bärförmåga och stabilitet på konventionellt sätt, dvs. med allmänna bärighetsekvationen eller cirkulärcylindriska glid-ytor. 
	Lämplig jordmodell saknas för numerisk modellering av fibrig torvs deformationsbete-ende, särskilt vad gäller fiberinverkan (armerande funktion) och att inkludera dragkraf-ter/dragrörelser och draghållfasthet och möjlighet till sprickbildning. 
	Elasticitetsteori kan eventuellt fungera för att grovt beräkna lastspridning i lågförmultnad torv samt för att beräkna deformationer (så länge brott inte uppstår). 
	  
	7. Slutsatser och fortsatt arbete 
	7.1 Slutsatser 
	Övergripande slutsatser 
	Ny och fungerande utrustning och metodik för provtagning i fält av blockprover (storlek 1x0,5x0,25 m3) av fibrig torv, har utvecklats i projektet.  
	Ny och fungerande utrustning och metodik för modellförsök i laboratorium på blockpro-ver (storlek 1x0,5x0,25 m3) av fibrig torv, har utvecklats i projektet.  
	Modellförsök har genomförts på lågförmultnade fibriga torvprover från två lokaler, åtta modellförsök på torv från Mullsjö och två från Sävsjö, och resultaten har kunnat analyse-ras och deformations- och brottmönster beskrivas. Ett experimentellt underlag har tagits fram för utvärdering av framtida materialmodeller för fibrig torv. 
	Duplicerade modellförsök visar att de är repeterbara, de ger ett symmetrisk deformations-beteende hos torven och samma last-deformationssamband. Detta innebär att enskilda modellförsök förväntas ge relevanta resultat. 
	Samtliga blockprover visade god kvalitet i samband med modellförsöken, vilket innebär att provtagnings- och provhanteringsmetodiken fungerar bra för fibrig torv. 
	En konceptuell modell som beskriver brottbeteende och brottmod och med inverkan av draghållfasthet, har tagits fram dels för odränerat beteende och dels för dränerat beteende för de undersökta fibertorverna i modellförsöken. Modellerna avviker från de traditionella modellerna för bärförmågebrott i jordmaterial. 
	Förbelastning med bank på torv i fält visar liknande deformationsbeteende som de dräne-rade modellförsöken, med stora vertikala deformationer utan att brott sker. 
	Byggnation av bank eller tryckbank i fält som utförs med så stor lastökning att brott sker visar liknande deformationsbeteende som de odränerade modellförsöken. 
	Modellförsöken visar att fibrig torvs förmåga att ta dragkrafter är en del av torvens bete-ende vid belastning och att draghållfasthet i framtiden bör beaktas i materialmodeller och vid beräkningar av stabilitet, bärförmåga och sättningar. 
	Modellförsöken tydliggör att deformationer och hållfasthet inte bör kopplas isär vid ana-lys av fibrig torv utan hänger ihop och detta borde beaktas vid dimensionering för grund-läggning på torv. 
	De två modellförsöken på torv från Sävsjö, det ena dränerat det andra odränerat, följer samma beteende som för torv från Mullsjö vad gäller brott- och deformationsmönster och last-deformationssamband. Detta tyder på att resultaten av modellförsöken förväntas vara generella för fibrig lågförmultnad torv. 
	 
	Från modellförsöken utförda i studien kan följande slutsatser dras: 
	Vald metodik för att detektera och analysera rörelser i torvproven vid modellförsöken, med användning av så kallad piv-analys av markörers positioner i fotografier, har funge-rat bra.  
	Rörelser hos markörer vad gäller riktning, storlek och förändring med tiden i olika punk-ter i torvprovet kan följas via de markörer som tagits fram i projektet. 
	Lokalt brott i en punkt, lokalt brott i en zon och stansbrott kan identifieras genom att stu-dera rörelserna hos markörerna.  
	Genom att beräkna rörelsehastigheten hos en markör (i x- och y-riktningen) mellan varje tidssteg (varje fotografi) fås ett objektivt sätt att definiera lokalt brott (möjligt då konstant rörelsehastighet appliceras för belastningsplattan). 
	Deformations- och brottmönster hos de undersöka fibriga torverna kan förklaras genom jordmekanik i form av effektivspänningar, tryck- och dragspänningar, kompressions- och dragtöjningar/rörelser och drag- och tryckhållfasthet. 
	Uppträdande deformations- och brottmönster med typerna ”hängmatta”, lokalt brott och stansbrott kan kopplas ihop med de olika delarna i last-deformationssambandet vid odrä-nerad belastning. Motsvarande gäller vid dränerad belastning, där ”hängmatta” och lokala brott uppstår men inte stansbrott. 
	Portrycksmätningen under mittenplattan har fungerat väl och resultaten har verifierat an-tagna dräneringsförhållanden, dvs. om dränerat, odränerat eller delvis dränerat tillstånd rådde. 
	Deformationsmönstret hos fibriga torven är i stora drag lika i de olika modellförsöken, men avviker i några tydliga avseenden beroende på om försöken utförs med snabb (”odrä-nerade” förhållanden) eller långsam (dränerade förhållanden) belastningshastighet och om sidoplattor används eller inte:  
	• Modellförsök med dränerade förhållanden uppvisar större vertikalrörelser och mindre horisontalrörelser och därmed mindre skjuvdeformationer. Det är huvud-sakligen vertikala rörelser under och en bit utanför mittenplattan i de dränerade försöken. Det är bredare zoner med dragtöjningar och dragrörelser ovanför utan-för mittenplattan i de dränerade försöken. 
	• Modellförsök med dränerade förhållanden uppvisar större vertikalrörelser och mindre horisontalrörelser och därmed mindre skjuvdeformationer. Det är huvud-sakligen vertikala rörelser under och en bit utanför mittenplattan i de dränerade försöken. Det är bredare zoner med dragtöjningar och dragrörelser ovanför utan-för mittenplattan i de dränerade försöken. 
	• Modellförsök med dränerade förhållanden uppvisar större vertikalrörelser och mindre horisontalrörelser och därmed mindre skjuvdeformationer. Det är huvud-sakligen vertikala rörelser under och en bit utanför mittenplattan i de dränerade försöken. Det är bredare zoner med dragtöjningar och dragrörelser ovanför utan-för mittenplattan i de dränerade försöken. 

	• Vid snabb belastningshastighet uppstår dragbrott i torven vid krönen och för större deformationer även strax ovanför utanför mittenplattans kant, och vid lång-sam belastningshastighet uteblir som regel dragbrotten strax ovanför mittenplat-tan. 
	• Vid snabb belastningshastighet uppstår dragbrott i torven vid krönen och för större deformationer även strax ovanför utanför mittenplattans kant, och vid lång-sam belastningshastighet uteblir som regel dragbrotten strax ovanför mittenplat-tan. 

	• Vid snabb belastningshastighet fås stansbrott under mittenplattan vid stora de-formationer och vid långsam belastning uppstår inte stansbrott utan deformations-mönstret med vertikala deformationer fortgår. 
	• Vid snabb belastningshastighet fås stansbrott under mittenplattan vid stora de-formationer och vid långsam belastning uppstår inte stansbrott utan deformations-mönstret med vertikala deformationer fortgår. 

	• Med fallet sidoplattor ökar storleken på området hos torvprovet där tydliga de-formationer utvecklas, därför påverkar provcellens begränsningsytor (väggar) till 
	• Med fallet sidoplattor ökar storleken på området hos torvprovet där tydliga de-formationer utvecklas, därför påverkar provcellens begränsningsytor (väggar) till 


	del de deformationer som sker på sidan om mittenplattan, och till mindre del de under mittenplattan. 
	del de deformationer som sker på sidan om mittenplattan, och till mindre del de under mittenplattan. 
	del de deformationer som sker på sidan om mittenplattan, och till mindre del de under mittenplattan. 


	Med sidoplattor (”tryckbankar”) fås vid snabb belastningshastighet (odränerat försök) ett högre vertikaltryck (bärförmåga) på mittenplattan (”banken”) än utan sidoplattor. Bärför-måga (tryckhållfasthet) vid stansbrott är ungefär 30 % högre med sidoplattor. 
	Sättningar av mittenplattan (”banken”) blir större med sidoplattor (”tryckbankar”) än utan sidoplattor. 
	Alla utförda modellförsök, såväl dränerade som odränerade, visar ett deformationshård-nande beteende, dvs. ett kontinuerligt ökande vertikaltryck med ökande vertikaldeformat-ion utan att ett toppvärde (peak-värde) uppnås. Baserat på last-deformationssambandet kan således inget tydligt brott identifieras.  
	De odränerade modellförsökens last-portryck-deformationssamband följer samma bete-ende som odränerade triaxialförsök för lågförmultnade fibriga torvprover. De dränerade modellförsökens last-deformationsamband är liknande de från dränerade triaxialförsök. 
	 
	Andra slutsatser 
	Storskaliga belastningsförsök i fält på fibrig torv, utförda i andra studier i Holland, Irland och Kanada, indikerar likheter med deformations- och brottmönster från modellförsöken i denna studie. 
	Utvärderade sekantmoduler från modellförsök och ödometerförsök med belastning på en mindre del av ovanytan, stämmer väl överens. Ödometerförsök med belastning över hela ovanytan ger lägre sekantmoduler än ödometerförsök över mindre del av ovanytan. I ödo-meterförsök med belastning över hela ovanytan komprimeras provet endast vertikalt utan att fiberinverkan i form av dragkrafter påverkar kompressionen, till skillnad från då en begränsad del av torven är belastad och fiberinverkan kan reducera skjuvdeformati
	Den utrustning och metodik dels för blockprovtagning och dels för modellförsök som har utvecklats i projektet, kan användas för andra tillämpningar, exempelvis undersöka andra jordmaterial som exempelvis lera och genomföra andra typer av belastningar. 
	7.2 Fortsatt arbete 
	Nedan anges förslag till fortsatt arbete. 
	Kvantifiera storlek på dragkrafter och draghållfasthet i låg- och mellanförmultnad torv. 
	Studera relevanta materialmodeller mot resultaten av modellförsöken genom numeriska simuleringar av randvärdesproblemet. 
	Utökade och fördjupade studier av befintliga resultaten från modellförsöken. Exempelvis jämföra rörelser mellan olika försök i olika plan, horisontellt och vertikalt, och i olika punkter. Studera fler enskilda markörer och deras rörelser och hastigheter. 
	Kvantifiera randeffekter i modellförsöken, kräver dock först existens av en relevant materialmodell för fibrig torv. 
	Utöka erfarenheter om torvs deformationsegenskaper genom att utföra modellförsök på mellanförmultnad och eventuellt också högförmultnad torv. 
	I modellförsök studera deformationer under lång tid och då bland annat efterlikna en van-lig procedur vid förbelastning av vägbankar på torv, med stegvis pålastning och avlast-ning (se avsnitt 6.7.2). 
	Kommande planerade modellförsök i Kanada, bland annat som centrifugförsök, kommer att jämföras med resultaten av modellförsöken i denna studie (Hendry, 2020). Likaså kommer deras resultat, från kommande studie, att identifiera brottmekanismer att jämfö-ras med de som tagits fram i denna studie (Hendry, 2020). 
	Passiva triaxialförsök genomföras och utvärderas vad gäller möjligheter till beskrivning och kvantifiering av dragspänningar och draghållfasthet. Andra sätt att undersöka drag-hållfasthet (exempelvis dragprovning) bör utvecklas. 
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