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Abstract 
Purpose: The aim of this degree project is to control the set-up for a longer period by 
means of the workplace at the use of the total station for then comparing calculated 
outcomes with real outcomes. 

 
Method: A combination of both quantitative and qualitative studies have been used in 
this degree project, consisting of literature studies and a case study including interviews, 
document analyzes, site visits and measurements. The case study is based on an ongoing 
project in the municipality of Nassjo, where a skate park is constructed and whose soil 
consists of peat. Preload in the form of overload has been applied. 

 
Findings: The result indicates the occurrence of a difference between calculated 
outcome and actual outcome regarding set rate and time course when using preload in 
the form of overload. The deviation is about 20 cm. Preload in the form of overload is 
a good method for peat land, but it is unlikely to be remarkably improved by vertical 
drainage. 

 
Implications: In view of the measurements produced by the authors, this shows that 
the method of loading in the form of overload on peat field works, however, gives the 
calculation model which has been used to be uncertain. The result described in more 
detail regarding vertical drainage on peat fields will not accelerate the process because 
the peat is already well drained. This means that it will cost extra without benefiting 
from the method. 

Limitations: The work has limited to two reinforcement methods on peat fields. A case 
study has been limited to only one area. There was preload in the form of overload, 
whose soil material consists of peat. 

 
Keywords: Peat, Permeability, Preloading in the form of overload, settlements, total 
station, vertical drainage, water quota. 
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Sammanfattning 
Syfte: Syftet med detta examensarbete är att kontrollera sättningen under en längre 
period genom mätningar som skett på arbetsplatsen vid användning av totalstation för 
sedan kunna jämföra beräknat utfall med verkligt utfall. 

 
Metod: En kombination av både kvantitativa och kvalitativa studier har använts i 
detta examensarbete, bestående av litteraturstudier och en fallstudie inbegripande 
intervjuer, dokumentanalyser samt platsbesök och mätningar. Fallstudien grundar sig i 
ett pågående projekt i Nässjö kommun där det byggs en skatepark vars jordmaterial 
består av torv och där förbelastning i form av överlast har tillämpats. 

 
Resultat: Resultatet indikerar på förekomsten av en skillnad mellan beräknat utfall och 
verkligt utfall gällande sättningshastighet och tidsförlopp vid användning av 
förbelastning i form av överlast. Avvikelsen ligger på ungefär 20 cm. Förbelastning i 
form av överlast är en bra metod för torvmark men att det sannolikt inte 
anmärkningsvärt går att förbättra genom vertikaldränering. 

 
Konsekvenser: Med hänsyn till de mätresultat som rapportförfattarna har bringat fram 
visar detta att metoden förbelastning i form av överlast på torvmark fungerar, dock ger 
beräkningsmodellen som har använts osäkra resultat. Resultatet som beskrivs mer 
detaljerat gällande vertikaldränering på torvmark kommer inte påskynda processen 
eftersom torven redan är väl dränerad d.v.s. porerna är genomträngliga och vattnet kan 
lätt rinna ut vid användning av förbelastning i form av överlast. Detta innebär att det 
kommer medföra extra kostnader utan att få nytta av metoden. 

 
Begränsningar: Arbetet har begränsats till två förstärkningsmetoder på torvmark. En 
fallstudie har begränsats till endast ett område, där förbelastning i form av överlast 
utförs på jordmaterial som består av torv. 

 
Nyckelord: Förbelastning i form av överlast, permeabilitet, sättningar, Torv, 
totalstation, vertikaldränering, vattenkvot. 
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1 Inledning 
Detta är ett examensarbete på 15 högskolepoäng vid Jönköpings Tekniska Högskola. 
Examensarbetet ingår i byggnadsingenjörsutbildningen (180 hp) och har genomförts i 
ett samarbete med Bygg och Geokonstruktion AB och Nässjö kommun. 

 
1.1 Bakgrund 

Torv täcker 25 % av Sveriges landyta och ökar med ungefär 20 miljoner m3 per år 
(Branschföreningen svensk torv, 2013). Torv är en jordart tillhörande växt-eller 
djurrikets ursprung som bildas genom kemisk och biologisk utveckling i fuktiga 
jordytor (Energimyndigheten, 2017). Torven innehåller runt 90 % vatten av sitt 
ursprungliga skick (Bioenergi portalen, 2011). Detta innebär att grundvattenytan på 
torvmark ligger nära marken. Eftersom grundvattenytan ligger nära marken kan det 
uppstå deformation i torvmark (Vägverket, 1989). 

Sättningar är vertikala deformationer i mark. När marken belastas så uppstår ökning av 
effektiva spänningar i marken som leder till sättningar uppkommer. Sättningar påverkar 
konstruktioner kraftigt vilket innebär att dimensionering av konstruktioner bör utföras 
säkert. Det finns två typer av sättningar d.v.s. primära och sekundära sättningar. Primära 
sättningar innebär huvudsakliga sättningar, d.v.s. sättningar som förfaller under en kort 
period. Sekundära sättningar innebär krypning som kan uppstå i organiska jordar under 
längre period. Vid användning av metoden ”Förbelastningen i form av överlast” 
elimineras eller minskas primära sättningar (Vägverket, 1989). Primär stabilisering och 
krypdefomationer tas ut under användning av metoden (Vesterberg, Carlsten & Lindh 
2016). ”Förbelastning i form av överlast” är stegvis pålastning som kräver längre 
byggtid än övriga metoder som ofta kan väljs bort för större vägar men även mindre 
vägar (Statens Geotekniska Institut, 2017). Vid användning av förstärkningsmetoden 
vertikaldränering kan strömningsvägens längd förkortas för porvattnet så att sättningens 
förlopp påskyndas (TK Geo 11, 2011). 

 
Problemet bakom metoden ”förebelastning i form av överlast” är att det uppstår 
oväntade sekundära sättningar efter användning av metoden (Geotekniska Institut, 
2017). Deformationer som uppstår i torvmark finns på stora samt mindre trafikerade 
vägnät (Nordic Geotechnical Meeting, 2016). Problemen kring detta bör utredas och 
studeras för att minska konsekvenser i framtiden (Svenska Geotekniska Institut, 2017). 
Det innebär att konsekvenserna kan minskas med tiden om utredningen sker tidigt 
(Geobear, u.å.). 

 
1.2 Problembeskrivning 

Nutida beräkningsmodeller med avseende på sättningar i torv grundas på beteende hos 
kohesionjordar. Torven innehåller fibrer vilket påverkar dess sättningsegenskaper. 
Behovet av ny kunskap för torv kan komma att behövas och kanske till och med helt 
nya teoretiska grundtankar (Statens geotekniska institut 2017). De stora vertikala 
deformationer som uppkommer på torven orsakar hinder vid flera sorter av test, som 
normalt brukar användas för att fastställa hållfastheten hos mineraljordar (Vägverket 
1989). 

 
I ”Carlsten 1998” finns ett diagram för beräkning av torvens totala sättningar beroende 
på belastning och vattenkvot, diagrammet utgår ifrån att torven är normalkonsoliderad. 
Det behövs fördjupade undersökningar av god kvalité på de sekundära sättningarna 
(krypningen) i organiska jordar med stora belastningar emedan att diagrammet enbart 
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är tänkt för en överskådlig uppskattning av sättningen. Med tillämpning av 
förbelastning i form av överlast kommer sättningarna att reduceras eller uteslutas 
(Vägverket 1989). 

 
Förbelastning i form av överlast är en förstärkningsmetod och genomförs med 
tryckbankar. Först kontrolleras torvens skjuvhållfasthet varefter fyllningen utförs 
etappvis. Förbelastning i form av överlast kostar minst av alla förstärkningsmetoder. 
Nackdelen med denna metod är att den kan förlänga byggtiden med 6–12 månader, 
vilket kan ofta vara orsaken till varför denna metod väljs bort. Problemet bakom den 
långa byggtiden kan åtgärdas med hjälp av förstärkningsmetoden vertikaldränering med 
hänsyn till vars jordmaterial (Statens geotekniska institut, 2017). 

 
Projektet som utför fallstudien är en nybyggnad av en skatepark på uppdrag av Nässjö 
kommun, tekniska serviceförvaltningen tillsammans med Bygg och Geokonstruktion 
AB. Syftet är att kontrollera sättningen under en längre period genom mätningar för att 
sedan kunna besvara arbetets frågeställningar. 

 

1.3 Mål och frågeställningar 
Målet med examensarbetet är att: 

 
1) Utreda huruvida förbelastning i form av överlast på torv är en bra metod i 

praktiken. 
2) Hur väl sättningshastigheten och tidsförloppet stämmer överens med beräknat 

utfall. 
3) Med hjälp av diagram jämföra det beräknade utfall med verkligheten. 
4) Samt utreda möjligheten att påskynda byggtiden med hjälp av vertikaldränering. 

 
Frågeställningar: 

• Hur väl stämmer sättningshastigheten och tidsförloppet från beräknat utfall till 
verkligt med överlastmetoden? 

• Är förbelastning i form av överlast tillräckligt bra metod i praktiken? 
• På vilket sätt påverkas sättningsprocessen om vattenkvoten minskas med 

vertikaldränering? 
 

1.4 Avgränsningar 
Detta examensarbete har begränsats till endast två förstärkningsmetoder ”förbelastning 
i form av överlast” och vertikaldränering. En fallstudie har begränsats till endast ett 
område, där förbelastning utförs i form av överlast vars jordmaterial består av torv. 
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1.5 Disposition 
Kapitel 1: Ger en beskrivning av examensarbetets bakgrund, problembeskrivning, mål 
och frågeställningar samt avgränsningar och disposition. 

 
Kapital 2: Innehåller de olika metoderna som har använts för att samla data under 
arbetsgången samt utförandet av dem. 

 
Kapital 3: Innehåller ett teoretiskt ramverk som visar koppling mellan frågeställningar 
och teori, för att vidare med hjälp av de olika relevanta teorierna kunna besvara på 
frågeställningarna. 

 
Kapital 4: Beskriver all empirisk data som har samlats under arbetet. 

 
Kapital 5: Innefattar en analys och ett resultat av det utförda arbetet med hjälp av det 
teoretiska ramverket och insamlad empiri. 

 
Kapital 6: Innefattar diskussion och slutsatser kring metodiken och arbetets resultat 
samt komma med relevanta förslag som kan utnyttjas till vidare forskning inom 
ämnesområdet. 
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2 Metod och genomförande 
I följande kapitel framställs all information gällande de metodval som förekommer i 
studien samt på vilket sätt det genomförts. En kombination av både kvantitativ metod 
och kvalitativ studie har använts i examensarbetet som består av litteraturstudie, 
intervjuer, personlig kommunikation, fallstudie, platsbesök och mätningar. Kapitlet 
avslutas med en slutledning kring metodernas validitet och reliabilitet. 

 
2.1 Undersökningsstrategi 

Det krävs olika kunskaper i de olika metoderna för att utföra ett arbete på bästa sätt 
(Holme & Solvang 1997). Beträffande metodval så är det framförallt valet mellan två 
metoder, kvantitativa respektive kvalitativa metoder. Dessa metoder har sina för- och 
nackdelar. Metoden som väljs skall vara kvalificerad för material samt frågor som 
studien behandlar (Ejvegård 2009). Med avseende på arbetets frågeställningar och mål 
har en kombination mellan kvantitativa och kvalitativa metoder genomförts. Arbetet 
är baserat på kvantitativa studier som beräkningar och mätresultat och kvalitativa 
studier i form av intervjuer och studiebesök. Kvalitativa undersökningar blir 
vidareutveckling av kvantitativa undersökningen. En sammansatt studie av dessa 
metoder ökar även arbetets trovärdighet. 

 
De olika metoder och undersökningsstrategier som har använts under arbetets gång i 
syfte att besvara studiens frågeställningar är; fallstudie, mätningar, platsbesök, 
dokumentanalys, intervjuer och personlig kommunikation. Samt med hjälp av 
litteraturstudier i form av vetenskapliga artiklar, rapporter samt uppsatser har 
frågeställningarna besvarats. Detta stödjas av den vetenskapliga metoden som 
presenteras av R. Ejvegård (Ejvegård 2009). Datainsamling med hjälp av intervjuer är 
det enklaste sättet att erhålla nödvändig information som erfordras till arbetet gällande 
hur de olika individerna bedömer händelsen kring frågan och sedan kan detta 
användas i en slutledning (Lantz, 2013). 

 
En fallstudie har utförts i ett pågående projekt i studiens område. Fallstudier gör det 
rimligt att framställa sakfrågor i detalj, jämföra valmöjlighet eller beskriva vissa 
aspekter i en position samt att man med förfogande av fallstudier kan göra det möjligt 
att söka mer ingående information inom ämnets område som annars inte hade kommit 
upp till ytan. Informationen som uppkommer under fallstudien är viktiga eftersom de 
rekommenderar nya sätt att granska eller att de tydliggör hur synpunkter i ärenden bör 
analyseras (Denscombe 2014). 

 
Kvantitativa studier i form av mätningar har utförts på arbetsplatsen med hjälp av en 
totalstation. Fördelen med denna metod är att den ger noggrannare värden som 
underlättar att besvara på studiens frågeställning 1 och 2. 

 
2.2 Koppling mellan frågeställningar och metoder för 
datainsamling 

I följande kapitel redogörs vilka vetenskapliga metoder som har används för att svara 
på respektive frågeställning (Se figur 1). 
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Hur väl stämmer sättningshastigheten och tidsförloppet från 
beräknat utfall till verkligt med överlastmetoden? 
Frågan har besvarats med hjälp av fallstudie, mätningar, personlig kommunikation, 
Litteraturstudie och dokumentanalys. 

 
Är förbelastning i form av överlast tillräcklig bra metod i 

praktiken? 
Frågan har besvarats med hjälp mätningar, intervjuer, litteraturstudier och 
dokumentanalys. Det är respondenterna, samt verkligt utfall d.v.s. mätningar som avgör 
om metoden är tillräckligt bra i praktiken. Denna fråga är även kopplat till studiens 
första frågeställning. 

 
På vilket sätt påverkas sättning processen om vattenkvoten 

minskas vid vertikaldränering? 
Frågan har besvarats med hjälp intervjuer, litteraturstudier och dokumentanalys. 
Intervjuerna har ägt rum med olika lämpliga aktörer inom branschen. 

 

 
Figur 1: koppling mellan teorin, frågeställningar och Empiri ( Ali & Alshami, 2018). 

 
2.3 Valda metoder för datainsamling 

De metoderna som har använts under arbetsgången för datainsamling är fallstudie, 
mätningar, intervjuer, personlig kommunikation, litteraturstudie och dokumentanalys. 
Frågeställningarna har kunnat besvaras med hjälp av all data som samlats in och arbetet 
har därmed kunnat uppnå målet. 

 
Fallstudie 

En fallstudie har utförts på ett pågående projekt eftersom den ger en detaljrik helhetsbild 
som behandlar ämnets område. Fallstudie granskar ett enda eller några få fall, som 
undersöks på djupet för att erhålla mer ingående kunskaper. Fördelen med fallstudier 
är att det ökar möjligheten till precisering och ämnesöverskridande samt framhäver det 
unika inom studiens område. I de flesta fallen utses ett specifikt fall med ett speciellt 
syfte där ämnet studeras mer grundligt och där teorier och beräkningar kan utvecklas 
(Denscombe 2014). 
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Mätningar 
I många fall har det stor betydelse att mäta sättningsrörelserna i jorden (TK Geo 11, 
2011). Sättningsmätning har utförts på ett pågående projekt för att svara på studiens 
frågeställningar. 

 
Intervjuer 

Arbetets tredje datainsamlingsmetod omfattar intervjuer vilket innebär en mer 
djupgående datainsamling som kan ge ett underlag, som sedan kan användas i en 
slutledning. Det finns olika intervjuformer som kan användas under en studie och alla 
har sina för-och nackdelar men i detta arbete består intervjuformen av en 
semistrukturerad form. En semistrukturerad form innebär att intervjun hålls relativ 
öppen för diskussion samt följdfrågor som kan dyka upp(Lantz, 2013). 

 
Respondenterna hade möjlighet att vidareutveckla sina svar och som även kunde ligga 
till grund för nya frågor. Fördelen med denna intervjuform är att den får respondenterna 
att känna sig lugna och intervjun upplevs mer som ett samtal snarare än ett förhör (Lantz 
2013). 

 

Personlig kommunikation 
Arbetet innehåller även personlig kommunikation med projektledaren som behandlar 
fallstudien i Nässjö tillsammans med Bygg och Geokonstruktion AB. Personlig 
kommunikation innebär uppgifter som är inhämtade i samtal eller anteckningar, de 
skrivs inte i referenslistan men anges i löpande text (Röda korsets högskola 2011). 

 
Litteraturstudie/Dokumentanalys 

Arbetet startade med en litteraturstudie som ständigt uppdaterades. Litteraturstudie 
genomfördes i syfte att erhålla djupare kunskap om ämnet. Syftet var att hitta relevant 
fakta och teori kring ämnet som sedan tillämpas i rapporten. Dokumenten som 
granskades är från tidigare forskningsrapporter, olika artiklar samt dokument från 
trafikverket. 

 
Det är angeläget att granska litteratur som behandlar ämnets område. Genom att 
undersöka hur tidigare forskare har analyserat sina undersökningar kan även andra 
forskare få hjälp med sina undersökningar (Hartman 2004). 

 
Studien innehåller även metoden ”dokumentanalys” för att tydliggöra vilka källor som 
behandlar ämnets område. Om det är en primär eller sekundärkälla eller en medveten 
eller omedveten källa (Bell, 2006). Primärdata är den information undersökaren själv 
har insamlat, medan sekundärdata är uppgifter som redan existerar och som någon 
annan samlat in. Dessa två kommer tillsammans att bidra med empirisk data till en 
analys. Sekundärdata använts oftast för att samla in användbar information som kan 
vara till stor nytta i slutanalysen därpå primärdata kan ge en baslinje med vilken de 
insamlade resultaten kan jämföras med (Jacobsen, 2002). Eftersom studien behöver 
tidigare uppgifter som behandlar ämnets område kommer sekundärdata vara till mer 
nytta fortsättningsvis. 

 
2.4 Arbetsgång 

Fallstudie 
En fallstudie har utförts på en nybyggd skatepark på uppdrag av Nässjö kommun, 
tekniska serviceförvaltningen tillsammans med Bygg och Geokonstruktion AB (Se 
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figur 2). Syftet var att med hjälp av mätningar på arbetsplatsen kontrollera sättningen 
under en längre period och varefter kunna besvara arbetets frågeställningar. Dokument 
som inhämtades för analys under fallstudien var dels från trafikverket och dels från 
Nässjös kommun. 

 

Figur 2: Visar hur projektet eventuellt kommer att se ut i framtiden (tekniska 
serviceförvaltningen, 2018). 

 

Mätningar 
För att kunna besvara på studiens första frågeställning har mätningar utförts med hjälp 
av totalstation eftersom det ger ett mer noggranna värden. Med hjälp av dessa värden 
kan höjdskillnaderna beräknas för att i ett senare skede kunna beräkna tidsförlopp och 
sättningshastighet. Mätningarna utfördes via mätteknikern från 
samhällsplaneringskontoret i Nässjö kommun, tillsammans med ansvarig person ifrån 
Nässjö kommun. Mätteknikern började med stationsetablering som sedan gick vidare 
till att mäta två kända punkter för nollmättningar. Avslutningsvis så värderade 
mätteknikern höjden för varje pegel med hjälp av totalstation, mättningarna visas i 
empiri kapitlet i tabell 3 (Se tabell 3). Efter att mätteknikern hade avslutat 
fältmätningarna skickades höjderna som ett dokument till Nässjö kommun. Dessa 
mätningar är nödvändiga för att kunna avgöra om liggtiden kan förkortas eller förlängas 
(G. Karlsson, personlig kommunikation 20 april 2018). 

 
Intervjuer 

Intervjuerna pågick mellan 30 och 60 minuter beroende på intervjufrågornas omfattning 
(Se tabell 1). Alla intervjuer bortsett från en spelades in och informationen 
sammanställdes senare i ett dokument. Den intervju som inte spelades in skrevs ner via 
datorn. För att erhålla hög validitet samt minimera missförstånd av svaren skickades 
dokumenten tillbaka till varje respondent för godkännande och även för att svaren 
skulle harmoniera med deras kunskap samt det som har sagts under intervjuerna. 
Intervjufrågorna finns under bilaga 1. 

 
Intervjufrågorna som skickades till varje respondent har formulerats om utifrån ämnets 
frågeställningar. Det har även ställts frågorna till varje respondent angående deras 
utbildning, erfarenhet och arbetsroll. 
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Tabell 1: Generell information om intervju, intervjupersonerna och dess företag (Ali & 
Alshami, 2018). 

 
Datum Företag/Namn Varaktighet (min) Titel på respondent 

2018-03-16 Bygg och 
Geokonstruktion 
AB 

57.15 Civilingenjör/VD 

2018-03-30 Trafikverket 47.38 Geotekniker 

2018-03-30 Trafikverket 33.53 Geoteknisk specialist 
på investering 

2018-04-13 Keller 
grundläggning 

31.29 Tekniskchef 

2018-04-20 Nässjö kommun 53.47 Projektledare inom 
bygg och anläggning 

 
Personlig kommunikation 

En personlig kommunikation utfördes tillsammans med Bygg och Geokonstruktion AB 
och projektledaren ifrån Nässjö kommun för att diskutera frågeställningar med hänsyn 
till de slutresultat som rapportförfattarna har genomdrivit. Detta utfördes hos BGK för 
att diskutera möjligheter och orsaker kring slutresultatet som behandlar studiens 
frågeställningar. Diskussionen handlade om de mätningar som rapportförfattarna hade 
erhållit från beräknat utfall till verkligt d.v.s. varför resultatet blir på det sättet och vad 
man hade kunnat göra annorlunda och eventuella slutsatser som behandlar 
slutresultatet. 

 
Litteraturstudie/dokumentanalys 

Sökandet av dokument och litteratur gjordes i större delen av studien via olika databaser 
såsom; Google scholar, Science Direkt samt böcker från högskolebiblioteket i avsikt att 
hitta relevanta underlag. De insamlade informationerna sammanställs under kapitel 4. 

 
2.5 Trovärdighet 

Informationsinsamlingen genomfördes med hjälp av vetenskapliga metoder som 
kommer uppfylla två krav, nämligen reliabilitet och validitet. Dessa krav måste 
uppfyllas för att resultatet skall vara trovärdig (Lantz 2013). Validitet innebär hur 
användbar och väsentlig undersökningen är. Det vill säga, med vilken säkerhet 
undersökningen mäter det som är tänkt att mäta. Reliabilitet syftar mer på 
datainsamlingens trovärdiga resultat samt att det har genomförts på rätt sätt (Ejvegård 
2009). 

För att genomföra ett bra examensarbete med bra validitet och reliabilitet måste det 
implementeras på rätt sätt d.v.s. med lämpliga metoder och referenser som framförallt 
handlar om ämnets område. De metoder som använts under examensarbetet är 
fallstudie, mätningar, intervjuer, personlig kommunikation, litteraturstudie och 
dokumentanalys. För att arbetet skall uppnå god trovärdighet bör de olika referenserna 
vara akademisk godkända samt publicerade på olika tidskrifter (Lantz 2013). 



9 

Metod och genomförande 
 

 

Metod intervjun som nyttjades under arbetet var semistrukturerade intervjuer. Syftet är 
att varje individ skall ge sin syn på verklighet och låta individen berätta så mycket som 
möjligt utan att ledas av intervjuaren(Huffcutt A, Conway J, Roth P & Klehe U, 2002). 
Frågorna anpassades efter ämnets område, personen och dess bakgrund. Varje individ 
tilldelades frågorna innan intervjun. Detta med avseende på att personerna i fråga skulle 
vara väl förberedda, samt för att höja reliabiliteten. Varje respondent blev innan 
intervjun informerad om att intervjun spelas in, respondenten meddelade sedan om 
denna bandinspelning godkänts eller inte. Anledningen till varför intervjun bör spelas 
in på band är för att intervjuaren kan koncentrera sig på vad intervjupersonen har att 
säga samt att bandet kommer vara till en stor fördel i analysfasen, då man har en 
ordagrann återgivning av intervjun. (Holme & Solvang, 1997). 

 
För att komma i besittning av så bra resultat som möjligt utfördes mätningar 
tillsammans med företaget. De har lång erfarenhet inom branschen och vet hur 
mätningar bör utföras. Detta leder till att arbetets trovärdighet kommer att öka. 

 
Ett teoretiskt ramverk som grundas av teorier och vetenskapliga referenser upprättades. 
Detta underlättade utvärderingen om huruvida svaren från intervjuerna har varit 
tillräckligt relevanta för att uppnå bra trovärdighet. 

 

3 Teoretiskt ramverk 
Kommande kapitel redovisar vetenskapliga underlag där med hjälp av teorier, 
referenser och platsbesök som tillsammans med både de kvantitativa och kvalitativa 
studierna ger svar på studiens frågeställningar. 

 
3.1 Koppling mellan frågeställningar och område/fält/artikel 
Detta avsnitt beskriver en sammankoppling mellan de teorier och frågeställningar som 
redovisas i studien (Se figur 3). Den första teorin ”Genomförande av detaljmätning med 
totalstation” kommer ge grundteori på hur totalstation på fält bör användas. Den andra 
teorin ”Torvens geotekniska egenskaper" skall ge en helhetsbild vid tillämpning av torv 
samt ett underlag för studiens alla frågeställningar. 

 
Den tredje teorin ”TK Geo 11-vertikaldränering ” kommer att presentera en teoretisk 
bakgrund på hur vertikaldränering kan gå till och vilka krav som ställs för att den skall 
vara potentiell vid användning i samband med förbelastning i form av överlast. Syftet 
var att undersöka om det är möjligt att använda sig av vertikaldränering på torvmark 
för att minska på byggtiden. 

Figur 3: Koppling mellan frågeställningar och teori (Ali & Alshami, 2018) 
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3.2 Genomförande av detaljmätningar med totalstation 
Totalstationen är en geotekniks mätinstrument som introducerades första gången för 
lantmätare år 1971 och har blivit ett känt instrument vid mätning av detaljerade 
mätningar av mark. Där introduceras totalstation med förmågan att ta mätningar från 
långa avstånd med fjärrkontroll (Godfrey Hoffman, 2013). Totalstation används för 
mätning framförallt i samband med byggprojekt och inom lantmäteri samt vinklar och 
koordinater för målpunkter (Quanhong Feng, 2001). Totaltstation underlättar 
utvecklingen av byggbranschens mätningar och hjälper entreprenörer att få överblick 
över arbetet samt att genomföra arbetsuppgifterna på ett mer effektivt sätt. En 
totalstation ger även bra mätnoggrannhet i tre dimensioner, d.v.s. även i höjd. 
(Quanhong Feng, 2001). 
Genom undersökning och granskning av kontrollsystem för mätning av sättningar tex 
markpeglar såsom fasta geotekniska system som bygger på installerade mätkroppar i 
eller på marken kan sättningar räknas ut med hjälp av totalstation. Därmed kan 
totalstation räkna ut höjder på respektive markpegel under tiden marken sätter sig. 
Totalstation är ett instrument som även mäter objekt med mycket noggrannhet tex 
höjden av fasta punkter. Genom dessa hjälpmedel kan noggrannare beräkningar fås ut, 
vilket underlättar arbetet på arbetsplatsen ( Quanhong Feng, 2001). 

 

3.3 Torvens geotekniska egenskaper 
Torv definieras som en organisk jord som består av ofullständigt förmultnade växtdelar. 
För att en jordart ska kunna benämnas torv måste den ha en organisk halt på minst 20 
%. Torven har låg densitet och har således normalt relativt låg hållfastighet. Det mest 
utmärkande kännetecknet hos torvavlagring är dess höga vattenkvot, det innebär att torv 
innehåller väldigt mycket vatten d.v.s. en uppsträckning från 500 % till 2000 % som 
kan leda till varierande slutsats när det gäller beräkningar. Ett annat kännetecken hos 
torven är permeabilitet. Torv har i naturligt skick d.v.s. obelastat, en betydligt högre 
permeabilitet. Torven permeabilitet kan variera i fält beroende på torvtypen, varierande 
permeabilitet kan förändra torv egenskaper dramatiskt när den utsätts för belastning. 
Den är skillnad på olika typer av torv. En högförmultnad torv har en hållfastighet som 
kan likställas med kvicklera. En lågförmultnad torv med stort fiberinnehåll däremot har 
en hållfasthet som kan likställas med en friktionsjord (Roadex Network, u.å.). 

 
Enligt (Carlsten 1988) brukar en jämförelse framställas med lerors egenskaper för att 
beskriva torvens geotekniska egenskaper och det innebär det att: 

 
- Torv är i regel mycket mer kompressibel d.v.s. den relativa deformationen kan 

ofta bli ca 50 %. 
- När torv pressas minskar permeabilitet snabbt 
- Torv har i naturligt skick betydligt högre permeabilitet än lera. Permeabiliteten 

varierar för torv mellan 10-5 och 10-7 m/s. den höga permeabiliteten betyder att 
sättningar förekommer inom relativt kort tidsperiod (Vägverket 1989) 

 
Torv vid belastning kan konsolideras, sätta sig samt pressas samman på två olika sätt. 
Det första sättet är snabbt d.v.s. snabb spridning och skjuvning som kan leda till brott i 
torven eftersom torven är känslig för alltför höga skjuvpåkäningar och därmed skall 
laster noggrant kontrolleras för att bevara spänningarna inom tillgänglig hållfastighet. 
Det andra sättet är långsamt, som innebär stegvis konsolidering och sammanpressning 
vilket ger torvmassan tid att reagera mot lasten. Detta är en välfungerande metod vid 
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vägbyggnad på torv som förbättrar torvens geotekniska egenskaper (Roadex Network, 
u.å.). 

 
3.4 TK Geo 11 - Vertikaldränering 

När trycket av en vägbank på kohesionsjord blir mer än den tyngden jorden tidigare 
varit utsatt för förkonsolideringsspänningen uppstår tidsbundna sättningar. Porvattnet 
pressas ut ur jorden eftersom den belastade tyngden placerar vattnet i jordens porer 
under tryck. Flödet av porvattnet varar tills portrycket balanseras. Jordens belastade 
volym sjunker därmed lika mycket som den utpressade vattenmängden. Den minskade 
volymen motsvaras av markytans sättning. Kohesionsjordens låga permeabilitet skjuter 
på dock vattenutpressningen. Därför avgörs sättningens period av strömningsvägens 
längd. Med vertikaldränering reduceras strömningsvägens längd som kan leda till att 
sättning processen skyndas på, därför kan vertikaldränering användas som en 
förstärkningsmetod i finkornig jord som skyndar på sättningsförloppet i syfte att ta ut 
sättningar på förhand innan en byggnad eller anläggning tas i bruk, eftersom vid 
belastning av finkorniga jordarter uppkommer konsolideringssättningar som utvecklas 
under lång tid. 

Vertikaldränering består av följande delar (se figur 12) 
 

- Vertikaldräner 
- Dränbädd för avdelning av utpressat vatten 
- Fyllning för kompensation av beräknad sättning 
- Temporär överhöjning 

 
Vanligaste typer av vertikaldränering som kan användas är sanddräner och 
prefabricerade dräner med kanalsystem omgivet av ett filter. Områden som behandlar 
vertikaldränering installeras dräner av sand med centrumavstånd till ett djup som 
uppfyller den finkorniga jordens mäktighet. Sand dränerna kan dessutom vara 
fabricerade av en kombination av plast och papp. Ju tätare dränerna installeras desto 
snabbare uppnås slutsättningen. Med vertikaldränering reduceras porvattnets 
dräneringsvägar betydligt, där med en konsolideringssättning som utan åtgärder skulle 
ta tio år i anspråk nås upp på ett till två år ( Tk Geo 11, 2011). 
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3.5 Sammanfattning av valda teorier 
Alla tre teorier som har valts har en gemensam koppling och bygger på varandra (Se 
figur 4). Första teorin beskriver hur en totalstation bör användas. Andra teorin beskriver 
torvens geotekniska egenskaper. Tredje teorin beskriver förstärkningsmetoden 
vertikaldränering och vilka krav som ställts för att utföra arbetet. 

 

 
 

Figur 4: Kopplingar mellan de valda teorierna (Ali & Alshami, 2018). 
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4 Empiri 
I följande kapitel redovisas all empiriskdata som har införskaffats under studiens 
arbetsgång utan några personliga åsikter och bedömningar. 

 
4.1 Fallstudie 

Detta avsnitt handlar om en fallstudie på ett pågående projekt i Nässjö. Information som 
behandlar projektet är allt från objekt och ändamål till hur projekt har planerats samt 
ritningar som beskriver projektet mer noggrann. 

 
Objekt och ändamål 
På uppdrag av Nässjö kommun, tekniska serviceförvaltningen har en geoteknisk 
undersökning utförts för rubricerat objekt. Undersökningens syfte är att kontrollera 
jordens geotekniska egenskaper för nybyggnad av skatepark. 

 
Nedre figuren redovisar totalt sju stycken borrpunkt (Se figur 5). Varje borrpunkt har 
olika fyllning beroende på var de befinner sig på markytan. 

 
 

 

Figur 5: karta över borrhålplacering (tekniska serviceförvaltningen, 2018). 
 

Med olika fyllning menas att materialets olika lagerföljd som fylls på med olika 
jordarter. Dem material som har förekommit i de flesta lagern är torv d.v.s. 
högförmultnadtorv, mellantorv, sand och även grus. 
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Nedre tabell (Se tabell 2) demonstrerar vad de olika borrpunkterna har för djup, 
benämning, samt vattenkvot %. En del av punkarna behöver mer fyllning än andra. 
Orsaken till detta är att torvlagrets tjocklek varierar. Varje borrpunkt kan även 
påverka slutresultat i verkligt utfall eftersom dessa punkter kan sjunka med olika 
höjder. Anledningen till detta beror på dess fyllning d.v.s. jordmaterialet som finns 
under varje borrpunkt. 

 
Tabell 2: Egenskaper för respektive borrpunkt(Tekniska serviceförvaltningen, 2018). 

 

 



15 

Empiri 
 

 

4.2 Mätningar av verkligt utfall 
För att kunna besvara studiens första frågeställning behövde vi jämföra beräknat utfall 
med verkligt utfall. Beräknat utfall (Se figur 9) bygger på figur 10 och 11 som redovisas 
nedan. Verkligt utfall bygger på mätningar som har utförts på bygg arbetsplatsen (Se 
tabell 3). 

 
Under examensarbete har platsbesök gjorts i samband med mätningarna. Alla 
mätningar utfördes varje vecka parallellt under tre månadsperioder av en mättekniker 
från samhällsplaneringskontoret. Sedan genomfördes mätningar varannan vecka då 
sättningsprocessen blev mycket långsammare än i början. 

 
Innan mätningarna utfördes så har peglar på respektive borrhål placerats (Se figur 5) 
eftersom alla beräknade utfall är baserade på respektive borrhål. Det var även för att 
underlätta framtida arbeten, då finns dokumenterad information om jordförhållanden 
vid varje borrhål. 

 
Efter att peglar har placerats, har man implementerat förbelastning etappvis. Första 
etappen skedde med två fyllningar och andra etappen med en fyllning. Totalt tre 
fyllningar (Se tabell 3). Första två fyllningar med 0,625 meter var, totalt 1,25meter 
fyllning (Se figur 6). Tredje fyllning med 1,25m, totalt 2,5 meters fyllningshöjd. 
Fyllningsmaterial som har använts under projektets gång var krossat berg. 

 

Figur 6: Bild tagen efter andra pålastning med totalt 1,25m fyllning (Ali & Alshami, 
2018) 

 
Under mätningarna utnyttjades totalstation i projektet för noggrann uppföljning av 
sättningsstorlek (Se figur 7). Totalstation har intagit betydande roll för noggranna 
mätningar. 

 

Figur 7: Totalstation som har använts under mätningar (Ali & Alshami, 2018). 
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Innan mätningar utfördes med totalstation har etablering skett. Mätteknikern mätte 
sedan höjden på två fasta punkter samt andra punkter runt område (Se Figur 8). 

 

Figur 8: Två kända punkter som använts under etablering(Ali & Alshami, 2018). 
 

Efter slutförd etablering, började mätningen för respektive pegel (Se figur 5). Alla 
höjder skickades vidare till Nässjö kommun efter mätningarna slutfördes(Se Tabell 3). 

 
Tabell 3: Mätningar av sättningar med hjälp av totalstation (tekniska 

serviceförvaltningen, 2018). 
 

 
Dessa mättningar är nödvändiga för att kunna avgöra huruvida liggtiden för överlasten 
kan förkortas eller förlängas. Med hjälp av Tabell 3 är det lättare att planera tiden 
innan nästa pålastning eller produktionen. 
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4.3 Beräknat utfall 
Marken innan byggnationen utsättes för en överlast i form av jordmassor. Detta i syfte 
att minimera sättningarna efter det att skateboardparken är byggd. Bygg och 
Geokonstruktion AB har fått uppdrag av Nässjö kommun att räkna på hur mycket tid 
som krävs för projektet innan byggnation av skateparken kan påbörjas, samt hur 
mycket fyllningsmassor som krävs och hur konstruktionsarbete skall gå till. 

 
Nedre figur (Se figur 9) presenteras beräknat utfall som Bygg och Geokonstruktion 
AB (BGK) har verkställt med hjälp av trafikverkets figurer (Se figur 10 & 11). Här 
har man bestämt hur första och andra pålastningen skall ske samt vilka deformationer 
som kan uppstå under tiden. Första och andra pålastningen har bestämts stegvis d.v.s. 
de har räknat med totalt 2,5 meter fyllning som ger 40 kPa, men för att enligt BGK 
förbättra torvens bärförmåga och minska eventuella skjuvbrott i torven har man då 
valt att dela upp pålastningen i två delar 1,25 meter vardera. Med hjälp av figur 10 
och figur 11 har man räknat ut deformationen och liggtiden för enskilt pålastning. 

 

 
Figur 9: Beräknat utfall utförd av Bygg och Geokonstruktion AB (BGK, 2017). 

 
BGK har även räknat ut ett medelvärde för sättningar till de olika borrhålpunkterna. 
Anledning till detta är många faktorer, dels för att det skall byggas skateboardramper 
med olika höjder runt skateparken där marknivå är högre än andra ställen. Därutöver 
beror det även på torvens tjocklek under marken, där kräver vissa områden mer last än 
andra områden. Trafikverkets figur 10 och 11 har använts under beräkningen (Se 
diagram nedan). Med hjälp av trafikverkets figur 10 och 11 har rapportförfattarna 
gjort egna beräkningar i syfte att få mer kända punkter jämfört med endast två 
kändpunkter vilket ökar noggrannheten och jämförelsen blir enklare vid verkligt 
utfall. 
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Figur 10: Samband mellan deformation mot vattenkvot (BGK 2017). 

 
Med hjälp av denna figur ( Se figur 10) kan sättningarnas storlek bedömas beroende på 
hur mycket belastning samt vattenkvot som skall reduceras. Vattenkvoten beror på vad 
det är för typ av torv d.v.s. mellantorv, lågförmultnad torv eller högförmultnad torv. 
Figuren utgår från att torven är normalkonsoliderad. Det visar även deformationen ökar 
vid ökande vattenkvot. Figuren är dock avsett for en överskådlig granskning av 
sättningsförloppet, för noggrannare granskning begärs att prover av god kvalitet tas upp 
for varje enskild objekt. Genom beräkningar kan det ses hur mycket belastning i KPA 
och vattenkvot som behövs för att kunna bestämma kompression, t.ex. med avseende 
på BGK ligger första pålastningen på 20kPa (Se figur9). 20 Kpa förbelastning 
motsvarar 20 cm sjunkning d.v.s. 0,20 m deformation (detta enligt BGK), samt torven 
ligger på 400 % vattenkvot, detta ger då 11 % kompression. (Se figur 9). 

 

Figur 11: Uvärdering av konsolidering (BGK 2017). 
 

Med denna figur (Se figur 11) kan konsolideringsprocessen uppskattas. Figuren kan 
även visa när andra pålastningen bör genomföras eller hur lång tid det kommer ta till 
torven slutar sätta sig. Genom vattenkvoten och torvmäktigheten från 
undersökningslaborationer samt hur mycket pålagd last krävs, kan man bestämma antal 
tid dagar det krävs för sättningen. Tex vid 23 kPa med vattenkvot 1200 % och 
mäktigheten 4,5 m ger ca 70 % konsolidering efter ca 19 dygn. Vid 48 kPa med 
vattenkvot 1200 % och mäktigheten 4,5 m ger ca 99 % konsolidering efter ca 163 dagar. 
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Egna beräkningar 
Med hjälp av trafikverkets figur 10 och 11 har rapportförfattarna gjort egna 
beräkningar (Se tabell 4) i syfte att erhålla fler kända punkter jämfört med endast två 
kända punkter. Motivet till flera kända punkter som visas i figur 12 är att utöka 
förståelsen och för att lättare kunna se avvikelsen från verkligt utfall. 
Rapportförfattarnas beräkning är baserat på samma figurer som BGK har används sig 
av (Se figur 10 & 11). 

 
Tabell 4: Rapportförfattarnas egna beräkningar (Ali & Alshami, 2018) 

 
Dag 
ar 

Kp 
a 

Torvmäktigh 
et(m) 

Vattenkvo 
t(%) 

Konsolideri 
ng(%) 

Deforma 
tion (m) 

Sättning 
(m) 

7 20 2,7 400 66 0,20 -0,132 
14 20 2,7 400 70 0,20 -0,140 
21 40 2,7 400 70 0,40 -0,280 
28 40 2,7 400 82 0,40 -0,328 
35 40 2,7 400 86 0,40 -0,346 
41 40 2,7 400 90 0,40 -0,360 
55 40 2,7 400 93 0,40 -0,372 
70 40 2,7 400 96 0,40 -0,384 
84 40 2,7 400 97 0,40 -0,388 
98 40 2,7 400 99 0,40 -0,390 

Förbelastningen är 20Kpa fram till andra pålastningen, sedan ökas förbelastningen till 
40Kpa. Torvmäktigheten och vattenkvoten är beräknade sedan tidigare med hjälp 
fältundersökningar enligt BGK (Se figur 9). Konsolideringen bestäms med hjälp av 
torvmäktigheten i samband med vattenkvoten och förbelastning (Se figur 11). 
Sättningen bestäms med hjälp av konsolidering multipliceras med deformationen 
d.v.s. 0,66 x 0,20 m = 0,132 m. 

 
Figuren nedan(Se figur 12) sammanfattar samtliga mätningarna mellan verkligt utfall 
och beräknat utfall, samt egna beräkningar. Med avseende på resultatet som visas i 
figur 12 kan man urskilja en avvikelse mellan verkligt utfall och beräknat utfall. 
Avvikelsen är ungefär 20 cm när det gäller sättningshastigheten och tidsförloppet, 
d.v.s verkligt utfall borrhål 1–7 stämmer inte överens med beräknat utfall. 

 

Figur 12: Jämförelse på sättningshastigheten och tidsförloppet mellan verkligt utfall, 
BGK beräknat utfall och egna beräkningar (Ali & Alshami, 2018 & Tekniska 
serviceförvaltningen, 2018). 



20 

Empiri 
 

 

4.4 Litteraturstudie 
Förbelastning i form av överlast är en av de billigaste förstärkningsmetoder vid byggnad 
på torv. Torv har mer permeabilitet i början d.v.s innan överlast påförs vilket gör att 
vatten försvinner fort i början av processen. Torvens permeabilitet som dess 
kompressabilitet minskas kraftigt vid deformationen. Däremot vid konsolidering erhålls 
också en ökning av torvens hållfasthet. Ofta dyker lagerföljder upp med torvlager överst 
och en normalkonsoliderad lager därunder, då måste sättningar även i dessa lager räknas 
med i processen (TK Geo 11, 2011). 

 
Förbelastning i form av överlast används när man skall uppfylla krav för stabilitet och 
tillåtna sättning på torvmark. Torvens hållfasthet ökar stegvis med pålastning vid 
användning av metoden och sättningar tas under lång byggtid (Statens Geotekniska 
Institut, 2017 ). 

 
Förbelastning i form av överlast är en byggmetod som förbättrar hållfastheten hos 
torven genom att påskynda dess konsolidering så att torven kan bära den avsedda lasten 
tidigare. Torven integrerar bäst med förbelastning eftersom torv har mer permeabilitet 
i början d.v.s innan överlast påförs vilket gör att vatten försvinner fort i början av 
processen. Förbelastning i form av överlast anses vara den mest ekonomiska 
byggmetoden. Metoden är normalt reducerad till tunna bankar och vanligen anpassas 
till en bankhöjd på 2-3m ovanför den omgivande torvnivån. Hur mycket överlast som 
behövs för att uppnå den önskade sättningen beror på torvtypen, vattenkvoten, 
permeabilitet och lastfördelning. Det krävs då olika geotekniska bedömningar för varje 
objekt beroende på sättningen och stabiliteten (Roadex Network, u.å.). 

 
Förbelastning är den metod som utnyttjar torvens egenskaper på bästa sätt. Eftersom 
torv har mer permeabilitet i början d.v.s. i obelastat tillstånd kan sättningen i torv 
förekomma inom relativt kort tidsperiod (Carlsten, 1988). 

 
Det finns tre olika torvtyper som används vid olika tillfällen beroende på projekt. 
Dessa tre kan klassificeras i tre grundläggande grupper. Tabell 5 redovisar 
egenskaperna hos varje torv typ (Roadex Network, u.å.) 

 
Tabell 5: Egenskaper hos typ av torv (Roadex Network, u.å.). 

 

 
Lågförmultnad torv innehåller ofta fasthetsegenskaper som liknar friktionsjord, medan 
högförmultnad torv liknar mer kvicklera. Lågförmultnad är mer tät och högförmultnad 
är mer öppen. Torv har i obelastade skick mer permeabilitet, låg hållfasthet, dålig 
bärförmåga och låg densitet (Vägverket 1989). 
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Vertikaldränering innehåller fyra olika delar. Dessa är vertikaldränering, dränbädd för 
avledning av utpressat vatten, fyllning för kompensation av beräknad sättning och 
temporär överhöjning (Se figur 13). 

 
 

 
Figur 13: Vertikaldränering för vägbank ( Vägverket 1989). 

 
Som framgår i figuren (Se figur 13) visar de två översta delarna temporär överlast samt 
fyllning som kompensation för sättning. De två nedre delarna i ett 
vertikaldräneringssystem är vertikaldränerna samt en dränbädd. 

 
Temporär överhöjning förutom den kompensation som skall vara nödvändiga för 
bankens sättningar. Syftet med temporär överhöjning är att bankens slutsättning skall 
uppnås under byggtiden. Den temporära överhöjning skall ligga kvar till jordens 
konsoliderats för en större tyngd än den färdiga bank tyngd, detta i syfte att eliminera 
sekundära sättningar (Vägverket 1989). 

 
Vertikaldränering i torvmark är normalt lämpligt endast för jordlager med låg 
permeabilitet. Högförmultnade torvtyper är exempel på jordlager med låg 
permeabilitet som består av tjocka lager (Se tabell 6). I fibrig torv typ såsom 
mellantorv eller lågförmultnadtorv kan normalt räknas genom att porövertrycket 
balanseras tillräckligt snabbt utan att ha behov att använda sig av vertikaldränering 
(Roadex Network, u.å.). 

 
Tabell 6: Typer av torv och dess egenskaper(Roadex Network, u.å.). 

 

 

 

Vertikaldränering är lämpligt vid jordföljdlager med lägre permeabilitet snarare än 
jordlager med högre permeabilitet. Lägre permeabilitet är högförmulnad torvlager och 
högre permeabilitet torvlager är mellan och lågförmultnadtorv (Statens geotekniska 
institut, 2017). 
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4.5 Intervju 
Detta avsnitt redogör de implementerade intervjuer med olika individer inom branschen 
(Se bilaga 2). Utformningen på intervjuerna har varit på ett semistrukturerat sätt. Det 
innebär att alla intervjufrågor är förutbestämda och samma frågor har ställts till samtliga 
respondenter, dock har följdfrågor ställts utifrån vad respondenternas skildrat. 
Intervjufrågorna finns längre fram i rapporten (Se bilaga 1). Intervjun fem som inte 
spelades in skrevs ner via datorn. Resultatet från denna person hade inte stor roll i 
slutresultatet eftersom samtliga respondent hamna på samma slutsats. 

 
Intervju 1- VD 

Respondent 1 jobbar som VD på Bygg och Geokonstruktion AB, med en 
utbildningsbakgrund som civilingenjör. Han har varit i branschen i 40 års som både 
konstruktör och geotekniker. Gunnar känner till de olika aspekterna kring torvmark och 
de olika förstärkningsmetoderna. 

 
Han beskriver att förbelastning i form av överlast är en vanlig metod när man befinner 
sig på torvmark samt att metoden är relativ billig om man inte vill kosta på utgrävningar. 
Fördelen med metoden är att man kan klara ut, utan allt för stora kostnader. Nackdelen 
är dock att det inte alltid är så enkelt och få till en överlast på en yta, samt tidsaspekten, 
att det måste finnas tillfyllest med tid för att utbilda sättningar. 

 
Deformationer gällande sättningar på torvmark är att det sjunker mer än vad man har 
tänkt sig från början, alternativt att man inte har väntat tillräckligt länge med lasten. De 
parametrarna som enligt honom påverkar slutresultatet är överlastens storlek, 
tidsaspekten samt torvtjockleken. Han menar att förbelastning i form av överlast är ett 
sätt och komma undan billigt. 

 
Han framställer fördelar respektive nackdelar med vertikaldränerings. Fördelen är att 
man kan pumpa ur vattnet snabbare och nackdelen är att det kostar pengar. Torv typ har 
betydelse när man använder sig av vertikaldränering, han anser, ju tätare torvmark desto 
svårare blir det att utföra metoden. Hade man använt sig av vertikaldränering så hade 
det uppfört fortare även på torvmark. 

 
Intervju 2- Geotekniker 

Respondent 2 jobbar på trafikverket som geotekniker och har studerat filosof 
mastexamen, geologi och mineralogi. Han har lång erfarenhet inom branschen och har 
jobbat med olika projekt som behandlar både överlast på torv och vertikaldränering. 

 
Han beskriver att om man väljer överlast beroende på vad man har för jordart eller 
grundvattenyta. Förbelastning i form av överlast är mer vanlig när det gäller lera eller 
silt. Kostnaden är också en viktig faktor. Fördelen är att man inte behöver göra något åt 
förbelastning i form av överlast utan man låter överlasten ta den tid det behöver för att 
sätta sig ordentligt. Nackdelen är tiden, det kräver mycket tid för att det skall sätta sig 
ordentligt. 

 
Formändringar vid användning av förbelastning i form av överlast kan uppkomma om 
man har för lite överlast eller om man har fel förutsättningar när det gäller jordart. Han 
menar att det kan finnas andra jordarter som man inte hade räknat med. Problem som 
han har stött på vid tidigare projekt är att man får sekundära sättningar och tiden, man 
har inte väntat tillräckligt. Vidare menar han att beräknat utfall till verkligt utfall är 
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olika från ett fall till ett annat. Han själv har jobbat med ett projekt där det blev mindre 
sättningar än vad han trodde, således ledde det till kompletterade åtgärder. 

 
Han skildrar en del om vertikaldränering och hur det kan påverka byggprocessen. Han 
menar att man inte använder vertikaldränering kombinerat med överlast på torvmark 
med anledning till att torven har mer permeabilitet i början d.v.s. innan överlast 
påförs, det innebär att torven är genomträngligt. 

 
Fördelar med vertikaldränering är att sättningshastigheten i jorden ökar, processen går 
snabbare. Nackdelar är att man behöver exakta utrustningar och det kräver omfattande 
kontrollsystem, så att allt går enligt planer. Han skulle inte rekommendera att använda 
vertikaldränering kombinerat med överlast på torvmark som varken beställare, 
geotekniker eller konstruktör. Motiveringen till detta är att torv har stor permeabilitet i 
början d.v.s. innan överlast påförs vilket gör att vattnet försvinner fort i samband med 
överlasten och det behövs egentligen inte eftersom sättningar i torv kommer ganska 
kvickt. Han påpekar även att processen är möjligt men inte lämpligt. Torven är redan 
väl dränerad. 

 
Intervju 3- Geoteknisk Specialist på investering 

Respondent 3 jobbar på trafikverket i Jönköping som geoteknisk specialist på 
inventering och har en utbildningsbakgrund som civilingenjör med inriktning inom väg 
och vatten. Han har mer än 20 års erfarenhet inom branschen. Han beskriver överlast 
som en billig förstärkningsmetod och är det enklaste metoden enligt hans mening. 
Fördelen är kostnaden som framförallt kunden tänker på och nackdelen är byggtiden, 
det begär tillräckligt med tid. 

 
Beroende på materialet kan det sätta sig olika mycket, torven är svår beräknad och det 
kan leda till att sättningen blir mer eller mindre än vad man i början har tänkt sig. Han 
menar att deformationer kan uppstå om överlasten inte varit på plats tillräckligt länge. 
Gällande tidigare problem med metoden, nämner han att tiden inte varit tillräckligt eller 
det sätter sig mer än beräknat. Han nämner även att man kan komma att fylla på extra 
lager om sättningen inte överensstämmer med det som var tänkt från början. 

 
Enligt honom så har tidigare projekt korresponderat bra från beräknat utfall till verkligt 
i fallet för lera men när det gäller torv kan man inte dra samma slutats eftersom torven 
är svår och räkna på. Torv är känslig, vilket innebär att det försvårar när det gäller 
sättningsberäkningar. Att marken är fryst kan vara en anledning till att sättningen inte 
sätter sig ordentligt. 

 
Intervju 4-Tekniskchef 

Respondent 4 jobbar på Keller grundläggning AB som tekniskchef och har en 
utbildningsbakgrund som civilingenjör med inriktning inom väg och vatten. Han har 
jobbat med väldigt många projekt som behandlar överlast samt vertikaldränering i 
Sverige samt utomlands. 

 
Han bedömer att förbelastning i form av överlast är en vanlig metod som ofta används 
då ekonomin och kostnader finns i baktanken. Fördelen med metoden enligt honom är 
att metoden är billig, dock är nackdelen är att det tar lång byggtid. 

 
Tidigare problem som han har stött på är att jorden inte har satt sig initialt enligt 
beräkning eller att sättningens förlopp är långsamme än förväntat vilket inneburet 
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förskjuten tidsplan. Slutresultatet påverkas av om entreprenören har gjort ett bra arbete 
och genomfört det som projektören har angivit samt att de mätt sättningarna på ett 
korrekt sätt. 

 
David har stor erfarenhet inom vertikaldränering och beskriver vertikaldränering som 
en metod som kan påskynda processen, dock beroende på jordmaterialet. Han känner 
inte till tidigare projekt som behandlar torvmark med användning av överlast 
tillsammans med vertikaldränering. Han redogör för att torven är ganska tunn och det 
känns onödigt. Han anser att det inte är så erforderligt dels då torven i Sverige är så lös, 
man måste därmed bygga tjockt arbetsplattform för att installera dränerna. Han betonar 
att det inte kommer fungera om torvlagret inte är tjockt. 

 
Intervju 5-Projektledare 

Respondent 5 jobbar på Nässjö kommun som projektledare. Han har studerat till 
civilingenjör med inriktning inom väg och vatten och har över 26 års erfarenhet inom 
branschen samt jobbat med olika projekt som behandlar torvmark. 

 
Han beskriver överlast metoden som en billig metod samt att om man har tid så bör 
man använda denna metod. Han anser att deformationer kan uppstå när jorden inte har 
sjunkit tillräckligt med anledning man har missat tidsplanering från början. 

 
Det är svårare att räkna ut sättningar på skateparken än på ett vanligt hus eftersom det 
är mindre last som skall användas. Han menar även att beräknat utfall har överensstämt 
väldigt bra med verkligt utfall inom de projekten som han har jobbat med, dock aldrig 
något liknande som skateparken. De parametrar som kan påverka slutresultatet är tiden, 
tjockleken och vattenkvoten. 

 
Timo har inte avsevärt mycket erfarenhet inom vertikaldränering men beskrev så det 
gott som möjligt. Torven är väldigt genomsläppligt därför försvåras det vid 
vertikaldränering. Han påpekar dock att silt eller lera kan vara ett alternativ för att 
använda sig vertikaldränering. Han nämner även akvifer, om man vill minska på 
vattenkvoten vid vertikaldränering om ingen överlast används. Akvifer innebär att man 
får ett tryck underifrån, punkterar du marken så får du vatten. Det råder en osäkerhet 
kring om det går och använda vertikaldränering på torvmark, dels för torven är 
genomsläppligt och dels för det är svårare att räkna på torv. 

 
Personlig kommunikation 

I syfte att erhålla hög trovärdig kring varför mätresultatet blivit som det visar har 
rapportförfattarna utfört en personlig kommunikation med BGK och projektledaren 
från Nässjö kommun. De beskriver att verkligt utfall kan variera och är svårare att räkna 
med när man använder sig av olika laster. De berättar även att marken ifrån början var 
belastad med ett tjockt gruslager som resulterade till att marken sjönk med en viss djup 
långt innan projektet utfördes. Enligt (G. Karlsson, personlig kommunikation 20 april 
2018) kan eventuella avvikelser förekomma under arbetet vilket leder till att det inte 
kommer överensstämma med beräknat utfall. Tidsaspekten kan även variera från 
beräknat utfall. Även andra faktorer som typ av torv, lastfördelning och typ av last kan 
påverka slutresultatet. Tillsammans med projektledaren som behandlar projektet i 
Nässjö har rapportförfattarna även diskuterat hur väl stämmer beräknat utfall med 
verkligt utfall bör definieras och kommit fram till att en avvikelse mellan +/- 5-8cm är 
på godkänt nivå och allt som kommer under eller över intervallen +/- 5-8cm är inte 
godkänt (T. Maukonen, personlig kommunikation 04 juni 2018). 
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4.6 Sammanfattning av insamlad empiri 
Beräknat utfall utfördes för att kunna jämföra med verkligt utfall vid frågeställning ett. 
Informationen som diskuterades under personlig kommunikation gav bra underlag för 
att kunna svara på frågeställning ett. Respondenterna gav bra underlag för att kunna 
svara på frågeställning två och tre. De ansåg att förbelastning i form av överlast var 
tillfyllest bra metod att använda i praktiken, dels för att metoden överensstämt bra från 
beräknat utfall tidigare och dels då man kan komma undan billigt. Nackdelen var dock 
att det inte alltid är enkelt och få till en överlast på en yta. Vertikaldränering visade sig 
vara en metod som eventuellt kan användas vid påskyndning av arbetet men som inte 
kunde utföras vid samtliga jordarter. De olika litteraturstudierna som studerades visar 
att torvtypen kan påverka resultatet i takt med att vattenkvot och tätheten på varje 
torvtypen har betydelse. 

 

5 Analys och resultat 
I följande kapitel analyseras resultatet av empirin som finns i kapitel 4, i relation till det 
teoretiska ramverket, kapital 3 

 
5.1 Hur väl stämmer sättningshastigheten och tidsförloppet 
från beräknat utfall till verkligt med överlastmetoden? 

Genom platsbesök och mätningar som genomfördes under fallstudien har mätningar i 
verkligt utfall visat avvikande resultat än förväntad (Se figur 14). 

 

Figur 14: Jämförelse på sättningshastigheten och tidsförloppet mellan verkligt utfall, 
BGK beräknat utfall och egna beräkningar (Ali & Alshami, 2018 & Tekniska 
serviceförvaltningen, 2018). 

 
I det övre diagrammet ser man en påtaglig jämförelse av sättningshastigheten mellan 
tre olika kurvor. Första kurvan representerar verkligt utfall d.v.s. borrhål 1-7 (Se tabell 
3). Andra kurvan representerar BGK beräknat utfall (Se figur 9). 

 
Där finns det endast två kända punkter som BGK har beräknat. Tredje kurvan 
representerar rapportförfattarnas beräkning d.v.s. egna beräkningar som är baserats på 
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figur 10 och 11 som även BGK har nyttjat under beräkningen. BGK beräknade utfall 
och rapportförfattarnas beräkning är baserat på samma diagram och beräkningsmodul 
men skillnaden är dock att rapportförfattarnas kurva innehåller flera kända punkter än 
endast två kända punkter. Motivet till flera kända punkter som visas i figur 14 är att 
utöka förståelsen och för att lättare kunna se avvikelsen från verkligt utfall. 

 
Med dessa resultat som visas i figur 14 kan man se att det uppstår en avvikelse mellan 
verkligt utfall med beräknat utfall med ungefär 20 cm, det vill säga verkligt utfall 
borrhål 1–7 stämmer inte överens med beräknat utfall. Orsaken till detta beror på många 
faktorer, dels att tjockleken på torvlagret varierar från en punkt till en annan (Se tabell 
2) och lastens storlek. En faktor är tolkningen av jordparametrarna. I den geotekniska 
undersökningen (Se tabell 2) redovisas vattenkvoter mellan 242 % till 373 %. I 
beräkningen som BGK har gjort (Se figur 9) är ingående vattenkvot 400 %. Det vill 
säga att det blir större beräknade sättningar. Antas istället 300 % vattenkvot så pekar 
slutsättnigen på 30 cm i stället för 40cm vilket kan förklara en del av skillnaden. 

 
En annan faktor enligt (G. Karlsson, personlig kommunikation 20 april 2018) är att det 
förekommer avvikelser under arbetet vilket ledde till att det inte stämde överens med 
beräknat utfall. Eftersom marken hade varit belastad från början med ett tjockt gruslager 
som resulterade i att marken sjönk med en viss djup långt innan projektet utfördes 
Beräkningen har dock förutsatt att torvlagret är normal konsoliderat (Se figur 9). 

 
Det innebär att den tidigare inte har varit utsatt för större last än i nuvarande situation. 
Hade den varit det så hade en del sättningar redan utbildats vilket skulle innebära att 
det inte finns så mycket kvarvarande sättningar som beräkningen visar. 

 
Andra indikatorn är att kommunikation mellan BGK och Nässjö kommun inte har följts. 
Första och andra pålastning har skett på olika tidsperioder än det man har räknat med. 
Tidsaspekten har varierat mellan beräknat utfall till verkligt utfall d.v.s. man har lagt på 
överlasten senare än vad beräknat utfall redovisat (Se figur 9). Detta medför förskjuten 
tidsplanering som påverkat både sättningshastigheten och tidsförloppet. Enligt beräknat 
utfall (Se figur 9) skulle andra pålastningen ske efter 10 dygn, dock han man i verkligt 
utfall (Se tabell 3) påbörjat andra pålastningen efter 35 dygn, det innebär förskjuten 
tidsplanering för sättningen. 

 
En slutsats för denna frågeställning i enlighet med figur 14 är att sättningshastigheten 
och tidförloppet från beräknat utfall till verkligt utfall inte stämmer överens. Avvikelsen 
hamnar på ungefär 20cm vilket innebär utanför den gränsen som rapportförfattarna 
tillsammans med projektledaren hade kommit fram till, d.v.s. en avvikelse mellan 5- 
8cm är på godkänt nivå och allt som hamnar under eller över intervallen +/- 5-8cm är 
inte godkänt (T. Maukonen, personlig kommunikation 04 juni 2018). Anledning till att 
resultatet inte stämde från beräknat utfall till verkligt utfall beror dels på de olika 
variationerna som har redovisats ovan och dels andra faktorer som redovisas nedan. 

 
Andra faktorer som kan påverka avvikelsen: 

 
- Lastens storlek, ju större last desto större sättning. 
- Torvens tjocklek, ju tjockare torvlager desto långsammare blir sättningen. 
- Typ av last, krossade bergstenar jämfört med betongblock kan påverka 

processen med hänsyn till mäktigheten på materialet. 
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- Markförhållande, olika jordarter kan påverka sättningshastigheten. 
- Typ av projekt, lättare och räkna på jämna ytor än t.ex. skatepark med ojämna 

ytor. 
- Noggrannare beräkningar, att ta hänsyn till alla förutsättningar som behandlar 

projektet. 
 

5.2 Är förbelastning i form av överlast tillräckligt bra metod i 
praktiken? 

Denna frågeställning är kopplad till första frågeställningen, att undersöka hur bra 
beräknat utfall stämmer överens med verkligt utfall och sedan kunna dra en slutsats om 
metoden. Med hänsyn till litteraturstudie och intervjuer beskrivs vidare allmänt om 
förbelastning i form av överlast är tillräckligt bra metod i praktiken. Syftet med frågan 
är att rapportförfattarna vill undersöka om metoden är tillräckligt bra i praktik även när 
det gäller mindre projekt, d.v.s. projektet i Nässjö eftersom det är såpass ovanligt med 
förbelastning i from av överlast på en skatepark med hänsyn till torvmark. 

 
Resultat från respondenterna är inne på samma spår, då de beskriver att förbelastning i 
form av överlast är tillräckligt bra metod i praktiken. Respondenterna anser att 
överlastmetoden är en billig förstärkningsmetod som har varit väldigt framgångsrik 
under åren med avseende på kostnaden och resultatet som metoden har åskådliggjort. 
De påpekar dock att metoden kan ge en viss avvikelse. 

 
Respondenterna påpekar även att lasten som skall läggas på kan ändra på sättningens 
process d.v.s. mindre överlast kan ändra på sättningshastighet och tidsförloppet. 
Respondenterna har heller även aldrig jobbat med liknande projekt som skateparken i 
Nässjö, dels för lasten är betydligt mindre och dels för det är torvmark. 

 
Förbelastning i form av överlast anses vara den mest lönsamma metoden på torvmark. 
Metoden kan utnyttja torvens egenskaper, vilket innebär att sättningen kan komma 
inom relativt kort tid eftersom torven har mer permeabilitet i början d.v.s. innan överlast 
påförs vilket gör att vatten försvinner fort i början av processen. Torven kan bibehålla 
samma hållfasthet samtidigt som deformationer minskas vid förbelastning jämfört med 
andra metoder (Peter Carlsten 1988). Torven reagerar som bäst med förbelastning 
eftersom torv i början har mer permeabilitet i sitt naturliga skikt trycks ihop på betydlig 
kort tid när den pressas (Roadex Network, u.å.). 

 
Syftet bakom stegvis pålastning som sker när metoden utförs, är att med anledning av 
torvens hållfastighet ökar med kompressionen. Förbelastning i form av överlast 
används på torvmark för att uppfylla krav som trafikverket redovisar TK geo 11 när det 
gäller stabilitet och tillåtna sättning på torvmark (TK Geo 11, 2011). 

 
Mätresultatet pekar på att det kan finnas brister med metoden i praktiken eftersom det 
avviker från verkligt utfall. Det innebär att metoden bör vara en bra förstärkningsmetod 
i praktiken men enligt (G. Karlsson, personlig kommunikation 20 april 2018) kan det 
fortfarande förekomma brister när det gäller mindre projekt med mindre laster. Efter 
diskussion med BGK har rapportförfattarna kommit fram till att typ av torv, 
lastfördelning, typ av projekt kan påverka förbelastning i form av överlast, d.v.s. att 
varje projekt är unikt på sitt eget sätt. 
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5.3 På vilket sätt påverkas sättning processen om 
vattenkvoten minskas med vertikaldränering? 

Med avseende på framförallt intervjuer och litteraturstudie har information insamlats 
kring inverkan på sättnings process om vattenkvoten minskas med vertikaldränering. 
Syftet med frågan har varit att undersöka om det är möjligt att minska på byggtiden 
med hjälp av vertikaldränering eftersom endast överlast på torv behöver lång byggtid. 

 
Respondenterna är överens om att vertikaldränering är bra och smidig 
förstärkningsmetod som kan användas i flertal fall, som förslagsvis påskynda 
processen. Fördelen med vertikaldränering är att sättningshastigheten ökas beroende på 
jordmaterialet. De påpekar att det kan skilja sig från en jordart till en annan, med tanke 
på deras permeabilitet och vattenkvot. Nackdelen är kostnaden och du behöver exakta 
utrustningar för att kunna genomföra metoden. 

 
De är även eniga om att det är betydlig lättare och använda vertikaldränering på lera än 
torv eftersom torven har mer permeabilitet i början d.v.s. innan överlast påförs, högre 
vattenkvot. Respondenterna menar att vattenkvoten kommer inte minskas av 
vertikaldränering efter att man har förbelastat det och det innebär att sättningsprocessen 
inte kommer påverkas heller. Eftersom torven i sig är redan lös och det kan då anses 
omotiverat. Vattnet kommer lätt rinna ur torven om dränerna placeras och det leder till 
ingenting. Respondenterna betonar dock att det är möjligt att använda sig av 
vertikaldränering kombinerat med överlast på torvmark i andra länder, dels för att 
torven där inte är lika lös och torvtjockleken är tjockare. 

 
Det är eventuellt en möjlighet även i Sverige om torvtypen är högförmultnad torv d.v.s. 
lägre permeabilitet och styvare torv. Fördelen med högmultnad torv är att när dränerna 
placeras för att suga åt sig vattnet så kommer det gå smidigare eftersom vattnet inte 
kommer kunna rinna ur lika enkelt. 

 
Tabell (Se tabell 6) beskriver respondenterna ståndpunkter d.v.s. egenskaper som 
vattenkvot, torrdensitet och att permeabilitet kan påverka processen vid användning av 
vertikaldränering. 

 
Vertikaldränering i torvmark är merendels lämplig för de högförmultnade torvtyperna 
eftersom dessa torvtyper är underlagrade av tjocka lager. I fibrig torv typ såsom t.ex. 
mellantorv eller lågförmultnadtorv kan man normalt räkna genom att porövertrycket 
balanseras tillräckligt snabbt utan att ha behov av att använda sig av andra metoder i 
form av vertikaldränering (Roadex Network u.å). 

 
Faktorer som togs upp under intervjuerna som uppger att vertikaldränering kombinerat 
med överlast är inte lämpligt för processen. Detta innebär även att man inte kan minska 
på vattenkvoten och därmed inte kan påverka sättningshastigheten. 

 
Detta beror på: 

 
• Torven är genomsläppligt i början d.v.s. innan överlast påförs 
• Torv har mer permeabilitet i början och hög vattenkvot 
• Torven är inte kompakt, det innebär att vattnet kan lätt rinna ur. 
• Väldigt lite information om torv när det gäller t.ex. beräkningar 
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5.4 Koppling till målet 
Genom fallstudie, mätningar, intervjuer, personlig kommunaktion, litteraturstudie och 
dokumentanalys har rapportförfattarna kunnat besvara på frågeställningarna som 
arbetet är baserat på. Frågeställning ett, når målet med att beskriva detaljer och orsaker 
om hur väl sättningshastigheten och tidsförloppet från beräknat utfall motsvarar 
verkligt utfall. Därnäst genomfördes intervjuer, sökande av litteraturstudier och 
mätningar mer omsorgsfull för att skildra om förbelastning i form av överlast är 
tillräckligt bra metod i praktiken. Slutligen beskriver frågeställning tre eventuella 
möjligheter till att minska på vattenkvoten på torvmark med hjälp av vertikaldränering 
kombinerat med överlast. 

 

6 Diskussion och slutsatser 
I följande kapital resoneras arbetets resultat, metoder, begränsningar, slutsatser, 
slutsatser/rekommendationer och förslag till vidare forskning. 

 
6.1 Resultatdiskussion 

Studiens första frågeställning är användbar för framtida projekt som behandlar 
förbelastning i form av överlast eftersom en mer utförlig information skildras kring 
beräknat utfall till verkligt utfall d.v.s. faktorer som kan påverka processen. Branschen 
kan utnyttja dessa orsaker och åtgärda för att minimera risken, då det kan handla om 
kostnaden, att processen kräver mer tid för sättningen, vilket innebär förskjuten 
planering och tid är pengar. Mätresultatet som utfördes av en mättekniker är trovärdig 
dels för att mättningen gjordes med totalstationen som har fördelen att ge exakta värden 
dessutom besitter mätteknikern på bra information med hänsyn till det långa 
erfarenheten när det gäller mätningar med totalstation. 

 
Studiens andra frågeställning är delvis kopplat till första frågeställningen och är mer 
allmän. Då förbelastning i form av överlast är en bra och billig metod så ville 
rapportförfattarna med hjälp intervjuer, litteraturstudie och mätningar bevisa att det är 
en bra metod i praktiken även gällande bygget av en skatepark. Respondenterna anser 
att metoden förbelastning i form av överlast är bra metod i praktiken med tanke på 
tidigare projekt. De påpekar dock att metoden kan ge en viss avvikelse, att överlasten 
behöver längre tid för det skall sätta sig ordentligt och detta kunde bekräftas med hjälp 
av mätningar på projektet i Nässjö. Det tog längre tid för sättningshastigheten och 
tidsförloppet än vad man i början hade tänkt sig. Resultatet är användbart eftersom man 
får en grundligare bild på hur sättningsprocessen och tidsförloppet kan variera med 
verkligt utfall. Det kan även gynna företagen att undgå betala onödiga kostnader 
eftersom långsam sättnings hastighet leder till förskjuten tidsplanering. 

 
Överlastmetoden är bra och billig förstärkningsmetod dock är den stora nackdelen den 
långa byggtiden som metoden kräver. Rapportförfattarnas syfte med frågeställningen 
var att granska om man kan minska på vattenkvoten och sättningshastigheten med hjälp 
av vertikaldränering för att påskynda processen. Resultatet från intervjuerna och 
sökande av litteraturstudie är trovärdig eftersom respondenterna är kvalificerade 
individer med hänsyn till deras bakgrund i branschen. 

 
Det kan dock ifrågasättas huruvida resultatet på frågeställning tre hade blivit 
annorlunda om rapportförfattarna hade tagit hänsyn till andra jordarter eftersom torven 
skiljer sig mycket jämfört med exempelvis lera med avseende till vattenkvoten och 
permeabiliteten. 
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6.2 Metoddiskussion 

Fallstudie/dokumentanalys 
Fallstudien som behandlar skateparken i Nässjö har varit till stor nytta under studiens 
arbetsgång. Fördelen med fallstudien ligger i att rapportförfattarna har fått en mer 
ingående bild av projektet. De data som Bygg och Geokonstruktion AB tillsammans 
med Nässjö kommun lämnade var till stor nytta. Utan underlag som behandlar projektet 
i Nässjö hade fallstudien blivit betydlig svårare att utföra. Underlag om projektet 
underlättade för rapportförfattarna dels för att äga visshet om vilket jordmaterial som 
finns under varje borrhål och även lättare att hitta eventuella fel när problem uppstod. 
Genom att besöka projektet varje vecka kunde mer omfattande detaljer förklaras med 
bilder och mätningar samt missförstånd minimerades. Med Fallstudien som metodval 
hade rapportförfattarna möjlighet att se hur överlasten på projektet framställdes. 

 
Mätningar 

Mätningar som utfördes av en mättekniker underlättade för att svara dels på studiens 
frågeställning ett, men delvis på frågeställning två. Eftersom beräknat utfall redan hade 
utförts av Bygg och Geokonstruktion AB så kunde rapportförfattarna jämföra dessa 
värden med verkligt utfall. Höjdskillnaderna på varje pegel, sju totalt beräknades för att 
sedan se hur mycket sättningen sjönk. Utan mätningar på projektet så hade det inte varit 
möjligt att svara på frågeställning ett, då behövde man mätningar från beräknat utfall 
och verkligt utfall för att kunna bestämma hur väl sättningshastigheten och tidsförloppet 
från beräknat utfall stämde överens med verkligt. Även validiteten hade minskats om 
verkligt utfall inte hade utförts. 

 
En aspekt som kunde varit av större intresse är att samla in mätningar från liknande 
projekt med liknande laster, dock var det inte möjligt för just detta fall. 

 
Intervjuer 

Intervjumetoden gav väsentliga svar kring ämnet och gjorde det möjligt att upp målet. 
Respondenterna hade olika livserfarenhet inom område men gav ändå liknande 
resonemang med avseende på de flesta intervjufrågor. Att respondenterna inte hade lika 
omfattande kompetens inom området berodde dels på att de har varit i branschen olika 
lång tid. Eftersom svaren från respondenterna och sökande av litteraturstudien hamnade 
på överensstämmande skala av trovärdig så bör svaren vara reliabla. 

 
Fler antal intervjuer kan utföras med jämförbara respondenter inom branschen som ger 
bred kompodens, trovärdigheten kan då tillta ännu mer. Intervjufrågorna i helhet följdes 
i rätt ordning med ett semistrukturerat upplägg och på en del av intervjufrågor ställdes 
följdfrågor som tillsammans påverkade slutresultatet positivt. 

 
Litteraturstudie/dokumentanalys 

Metoden litteraturstudie och dokumentanalys har genomförts under hela arbetsgången. 
Metoder ger bra underlag som behandlar studiens område. Dokumentanalysen har 
angivit nyttig information som behandlar projektet i Nässjö. Litteraturstudien har gett 
klargörande till överlastmetoden på torvmark och vertikaldränering. Detta ledde till att 
arbetets trovärdighet förstärktes och många obesvarade frågor kunde förklaras mer 
noggrannare. 
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6.3 Begränsningar 
Arbetet är begränsat till endast två förstärkningsmetoder med fokus på torvmark och 
fallstudien som begränsas till ett projekt i Nässjö, en skatepark. Resultatet är i högsta 
grad tillämpbart för de och deras verksamhet men även för andra företag med liknande 
verksamhet inom branschen, som kan dra till nytta av informationen och de 
rekommendationer som anges i följande kapitel. 

 

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Problembeskrivningen visar på att det har förekommit formändringar vid användning 
av förbelastning i form av överlast och att metoden tar långt byggtid. Rapporten har 
undersökt varför deformationer förekommer vid användning av metoden, hur väl 
sättningshastigheten och tidsförloppet stämmer överens mellan beräknat och verkligt 
utfall samt hur byggtiden kan minskas. Rapportförfattarna förhoppning är att utreda 
hurvida förbelastning i form av överlast på torv är en bra metod i praktiken. 

 
Studiens komparativa analys visar att det finns avvikelser mellan beräknat utfall och 
verkligt utfall när det kommer till sättningshastigheten och tidsförloppet, det är således 
olämpligt med vertikaldränering kombinerat med överlast på torvmark om det består 
av mellantorv/lågförmultnadtorv. Fallstudien som behandlar projektet i Nässjö har gett 
en utförlig bild om hur mätningar och överlasten utfördes samt vilka eventuella problem 
som kunde förekomma. Intervjuerna gett tydliga svar beträffande frågeställning tre 
d.v.s. direkta svar såsom att vertikaldränering kombinerat med överlast inte är 
tillräckligt bra för torv. Sättningsprocess kommer inte ändras och inte heller 
vattenkvoten. En lösning kan vara att undersöka styvare torv som kan vara mer lämplig 
för vertikaldränering, t.ex. på högförmultnad torv. 

 
• Det är stora avvikelser mellan beräknat utfall och verkligt utfall både i 

sättningsstorlek och tidsförlopp. Det kan bero på brister i beräkningsmodellen 
och de svårigheter som finns med att bedöma torvens materialparametrar. 

• Metoden är bra förstärkningsmetod med många fördelar men det kan 
förekomma svårigheter gällande bedömningen av materialparametrarna. 

• Vattenkvoten kan inte minskas vid vertikaldränering när det gäller torvmark 
d.v.s. mellan- och lågförmultnadtorv är genomsläppliga. Detta leder till att 
sättningsprocessen inte heller påverkas. 

 

6.5 Förslag till vidare forskning 
Förslag för vidare forskning kan vara att förfina beräkningsmodellen. För detta krävs 
flera undersökningar om i vilken grad torvens fiber påverkar sättningsprocessen. 
Ytterligare ett förslag är att undersöka flera exempel med annan typ av torv d.v.s. 
lågförmultnadtorv, mellantorv och högförmultnad. 
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7.1 Intervjufrågor 
Inledning 
• Namn? 

 
• Utbildning? 

 
• Företag? 

 
• Vad har du för roll på företaget? 

 
• Har du några tidigare erfarenheter av miljöarbete inom branschen? 

 
Frågor kring våra frågeställningar: 

 
• Är förbelastning i form av överlast tillräckligt bra metod i praktiken? 

 
Frågor: 

 
1. Varför väljer man förbelastning i form av överlast? 
2. Vad är för respektive nackdelar med förbelastning i from av överlast i 

praktiken? 
3. Vad är orsaken till att deformationer uppkommer efter det man har använts sig 

av överlast metoden? 
4. Vilka problem har man stött från tidigare projekt vid användning av metoden? 
5. Hur bra har tidigare projekt stämt från beräknat utfall till verkligt? 
6. Vilka parametrar påverkar slutresultat med den här metoden? 

 
• På vilket sätt påverkas sättning processen om vattenkvoten minskas vid 

vertikaldränering? 
 

Frågor: 
 

1. Har det använts vertikaldränering på tidigare projekt på torvmark för att 
minska på vattenkvoten? 

2. Vad finns det för respektive nackdelar med vertikaldränering? 
3. Vad bör man tänka på vid användning av vertikaldränering? 
4. På vilka olika sätt kan vertikaldränering utföras? 
5. Kan man minska vattenkvoten vid användning av vertikaldränering om 

ingen överlast används? om ja hurdå? 
6. Vad finns det för risk med intill liggande byggnader när vertikal dränering 

används? 
7. Vid användning av vertikaldränering, kommer det ha någon betydelse för 

sättningen om det är mellantorv, lågförmultnad torv eller högförmultnad torv? 
8. Hur påverkas sättningar på kort och långsiktig, vid användning av 

vertikaldränering i kombination med överlast? 
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7.2 Respondenter 
 
 

Respondent Företag Utbildning Erfarenhet Arbetsroll 
(idag) 

Gunnar 
Karlsson 

Bygg och 
Geokonstruktion 
AB 

Civilingenjör 40år VD 

Mikael Åsas Trafikverket Filosofi 
masterexame 
n 

30år Geotekniker 

Anders 
Dahlberg 

Trafikverket Civilingenjör 20år Geoteknisk 
specialist på 
investering 

David Wiberg Keller 
grundläggning 

Civilingenjör 20år Tekniskchef 

Timo 
Maukonen 

Nässjö kommun Civilingenjör 30 år Projektledare 
inom bygg och 
anläggning 
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7.3 Intervju med VD/Grundare för BGK 
 
Namn: Gunnar Karlsson 
Utbildning: Civilingenjör 1976, Chalmers 
Företag: Bygg och geokonstruktion AB 
Vad har du för roll på företaget: Grundare/VD 
Har du några tidigare erfarenheter av markarbete inom torvmark: Jobbat inom branschen i 40år 
ungefär 
 

RA = Rebaz Ali (författare) 
AL = Ahmed Alshami(författare) 
GK = Gunnar Karlsson (VD Civilingenjör Byggkonstruktioner, Geoteknik) 
SB = Simon Berg(Högskoleingenjör Konstruktion, som medhjälp under intervjun) 

 
 

RA: Hej då kan vi börja, ditt namn? 

GK: Gunnar Karlsson 

RA: Vart jobbar du? 
 
GK: Bygg och Geokonstruktion AB 

RA: Vad har du för roll i företaget? 

GK: Jag är grundare, startare på företaget, halv ägare, husfrun har halva ägande, jag tror att jag 
är ledandet på något sätt 

 
SB: ja det är du absolut, du är ju både konstruktör och geotekniker 

 
GK: jag har jobbat med byggkonstruktion och geoteknik i 40år ungefär, 1976 gick jag ut från 
Chalmers då. 

 
RA: Jätte bra, Vi börjar med våra frågeställningar, vilket är ” Är förbelastning i form av överlast 
tillräckligt bra metod i praktiken”? 

 
RA: Då vår första fråga är följande: Varför väljer man förbelastning i form av överlast? 

 
GK: Den är en vanlig metod när man har torvmark och inte vill kosta på utgrävningar och såna 
saker så hamnar man med överlast metoden, för ekonomisk så är det så va, det handlar väl såna 
som inte är allt för våldsam sättningskänsliga byggnader, vägbyggen och annat då men 
husbyggnader det faller tyngden ofta då, det blir för tungt då och klara såna belastningar. 

 
AA: Så det är ekonomiskt i första fall? 
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GK: ja precis ekonomiska aspekter givetvis 
 
RA: Vad är för respektive nackdelar med förbelastning i from av överlast i praktiken? 

 
GK: Ja, alltså det är ju inte så någon exakt vetenskapa att man gör så, fördelen är att det är ett 
sätt då klara ut utan allt för stora kostnader då och nackdelen är att det är ju inte alltid så enkelt 
få till en överlast på en yta heller, det kan ställa bekymmer, trycker av på sidorna osv var, ja 
blir det för stor tyngd på en punkt på en torv så pressar det ut då och lyfter, det blir skridfaktorer, 
en risk med då 

 
SB: tidsaspekten? 

 
GK: Det är ju nackdel kan man säga, det måste ju få en tid på sig så det hinner och utbilda 
sättningar då när man kör överlastmetoden, gräver man ur så är det snabbare på det viset, 
urgrävning har ofta problem att vatten i marken då, man kan inte gräva ur med vanlig massa, 
det ska packas då kommer stora problem o klara ut om det är vatten i marken, grundvatten är 
för hög, det är ju inte alltid så enkelt och sänka grundvattnet, det kan ju vara problem att det 
kommer för stora mängder vatten. 

 
RA: Vad är orsaken till att deformationer uppkommer efter det man har använts sig av överlast 
metoden? 

 
GK: Det är väl då man inte har väntat länge nog med lasten på, så att det är väl en risk, att man 
inte har lyckas, lagt på för last kan det var, vi fick det på Nässjö, det blev jätte bra på en 
parkerings yta men på ett ställe, så hade det sjunkit mer än vad man hade tänkt sig, 
vattensamlingen då, vad det berodde på vet jag inte men det kanske var för lite överlast på det 
stället eller sämre förhållanden där som man inte hade koll på då men det nog inte stor problem 
på nåt sätt då, 

 
AA: Så du menar att man inte väntar tillräckligt länge eller missat lägga på last? 

 
GK: Ja lite dilemma är ju sen att man kan rätta till det sen, det är inte svårt i för sig, då lägger 
man på ny last då är det risk att det uppkommer nya sättningar på grund av det då, det kanske 
är en nackdel med detta sätt och göra. 

 
RA: Hur bra har tidigare projekt stämt från beräknat utfall till verkligt? 

 
GK: Vi har inte så väldigt mycket erfarenhet av det men parkeringen som jag precis nämnde 
då, det stämde bra så att det blev ett litet del bara då. 

 
SB: Så hur oftast brukar det följa? 

 
GK: ja det gör det väl så att men det som jag använder metoden, vägverket som jag har utgått 
ifrån, det är ju givetvis inte någon exakt vetenskap på något sätt utan ett försök och hoppas att 
få en bild av verkligheten. 
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RA: Vilka problem har man stött från tidigare projekt vid användning av metoden? 
 
GK: ja det var ju att det sattes sig på ett ställe mer än vad man önskade så det blir vattensamling 
på ett ställe då, på den parkeringsytan sen vi rekommenderar det här metoder ofta och så men 
vårt mål är sällan eller aldrig att stämma av eller följ av vad det blir, det är entreprenören och 
beställaren som gör det då, och det är långt ifrån alltid, det kommer tillbaka till oss sen och det 
är vi glad för, för om vi säger fel eller lurar de då ska vi få veta det var, så kanske när man gör 
som vi säger då är det vanligt att det fungerar. 

 
RA: Vilka parametrar påverkar slutresultat med den här metoden? 

 
GK: Ja, det är ju de som vi har räknat på, det är överlasten storlek och sen är det om vattnet, 
man har lyckats pressa ur vattnet, om det är om två håll eller ett hål som vattnet pressas bara 
då, det är sådana faktorer, 

 
SB: tidsaspekten då? 

 
GK: ja tiden förstås tiden med 

 
AA: kan tjockleken ha någon betydelse? 

 
GK: det gör det ju, ju tjockare torven mäktigheten har det blir det värre så att säga, torvens 
sammansättning, det finns ju tre regler, antingen fiber torv (lågförmultnad torv), mellantorv och 
sen högförmultnad torv, så ja det har betydelse. 

 
AA: Nästa frågeställning då, På vilket sätt påverkas sättning processen om vattenkvoten 
minskas vid vertikaldränering? 

 
AA: Då vår första fråga är följande: Har det använts vertikaldränering på tidigare projekt på 
torvmark för att minska på vattenkvoten? 

 
GK: Jag har inte något bra svar på det, jag har inte varit med om det då, jag kan tänka mig att 
ni åker till Göteborg där man dålig lera då är vertikaldränering väldigt vanligt, de kör ut och 
slår ner, men jag har inget bra svar men teoretiskt måste det vara väldigt att man gör det. 

 
AH: Är det för att det är svårare och använda vertikaldränering på torvmark? 

 
GK: ja det är svårare, det är ovanligt i våra trakter, vi ser ju det aldrig något sådant i våra trakter, 
vi har inte den typen av lera då, 

 
AH: Så du säger att det är mer vanligt när det är lera? 

 
GK: ja visst, det ligger ju mycket närmare tillhands, du vet om du har maskiner och utrustning 
sen de killarna vet precis hur det går till och slipper transport i alla fall och erfarenhet har de 
då. 

 
AA: Vad finns det för respektive nackdelar med vertikaldränering? 

 
GK: Ja det har ju fördelar då det är ett sätt att få ur vattnet snabbare naturligtvis, det är den stora 
fördelen, nackdelar är att det kostar pengar, det vet jag för lite om vertikaldränering för att 
svara på det 
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AA: Vi försöker bara få ut så mycket information som möjligt. 

SB: Är det en dyrare variant och pumpa ut vattnet som de kör? 

GK: Ne, det är en annan grej att pumpa då är det mer tillfälligt för att kunna schakta tillexempel 
och plockar man bort dem, skickar man in vertikaldränering så är det nåt som sitter där för gott 
så att säga, det vanligaste med metoden är att man har nåt som liknar en pålkran och skickar 
ner en dräning remsa så du lägger press på den så vattnet följer den här pappremsan eller 
liknande, ett sätt och pumpa ur vattnet snabbare än och inte göra vertikaldränering. 

 
AA: Vad bör man tänka på vid användning av vertikaldränering? 

 
GK: ja skulle man gjort här(projektet) så hade väl fungerat i för sig, för här fanns det ett jord 
täcke över torven så kunde med gå ut med inte allt för tunna maskiner på men om du kommer 
mer på orörd torvmark så måste det var en stor problem och komma ut med utrustning och få 
ner vertikaldränering så här kunde det varit en metod då och ha nytta av 

 
AA: Så när man säger att vattennivån ligger för nära då behöver man inte maskiner då? 

 
GK: Ne precis, om du är ute på en torvmark så måste du antagligen lägga ut stockmatte eller 
liknande på maskiner och flytta med det, det är så man jobbar på dålig lös mark, där ni ser såna 
stockar som är uppkopplade som man kan hantera och dra fem stycken kanske eller någonting 
då så flyttar man med sig maskiner då 

 
AL: Kan man minska vattenkvoten vid användning av vertikaldränering om ingen överlast 
används? om ja hurdå? 

 
GK: Ja det är väl tveksamt om man har nån större effekt om man inte ha last på med men i 
lerdelta osv då räcker i för sig med jordens egentyngd som trycker på men torv väger så lite så 
jag kan tänka mig att det måste väl på nån last för att ska bli effekt i torvmark 

 
RL: är det för att den väger så lite? 

GK: Den väger ju ingenting i princip 

AL: Så om det är lera, det räcker med egentyngden? 
 
GK: Jag kan tänka mig det men jag har inte jobbat med någon särskilt så jag är lite dålig på det, 

 
AL: Vi har studerat gamla examensarbeten om lera och att det är möjligt minska på byggtiden 
med vertikaldränring 

 
GK: ja det skulle ju man kunna gjort då, och om sättnings kurva håller på 

SB: På torv, tror du fortfarande att man behöver lägga på totaltlast? 

GK: Ja nu ligger det, det är inte så mycket, det är inte så tjock mäktigt lager över torven, 

RA: Så det hade varit möjligt och göra på projektet i Nässjö? 

GK: Ja det hade nog inte varit så konstigt med att man hade denna gå marken på i detta fall, 

SB: Tror du att man hade tjänat tid på det? 
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GK: ja det hade man gjort, tror jag nog 
 
AL: Är det mer fördelar eller nackdelar? Skulle det kanske kostat er mer? 

 
GK: ja men jag tror inte att det är så farligt med tiden i Nässjö, det vet inte jag, det ve säkert 
Timo då 

 
RL: Precis men jag hade läst att i vissa fall kan förbelastning i form av överlast väljs bort på 
grund av långa byggtiden? 

 
AL: Ja precis, vi såg att metoden är billig och nackdelen är liggtiden och hittar vi en lösning till 
liggtiden så kan metoden alltid väljs då 

 
SB: Går det alltid snabbare utan vatten generellt? 

 
GK: Ja det handlar ju om att pressa ut vattnet ur torven så att det blir rätt på det viset. 

AL: På vilka olika sätt kan vertikaldränering utföras? 

GK: Det jag känner till är att de här som drar ner en dränerande remsanpapp eller liknande då, 
sanddräner finns det också, att man får ner sand, dessa är vanliga som jag känner till då, det 
finns förmodligen fler, det kommer ju nya grejer 

 
AL: Vad finns det för risk med intill liggande byggnader när vertikal dränering används? 

 
GK: Ja det ser jag inte som något problem alls, för handlar ju inte om att sänka grundvattenytan 
permanent men däremot om man hade valt och gräva ur torven här då, då hade de varit tvungna 
och tillfälligt pumpa bort grundvattnet då hade det blivit sänkning som kan innebära risk för 
byggnader då men nu är det inga byggnader så nära här(projekt i Nässjö) så det hade ju gått och 
i för sig, dilemmat är ofta att det kan bli väldigt stora mänger av vatten och pumpa då om det 
är dränerande mark 

 
RA: Men om det är byggnader nära? 

GK: då är det lurigt 

RA: Man vet inte hur nära? 
 
GK: Ne, ligger man inom dubbla torvdjupet eller något sådant 3-4 gånger torv djupet så ska det 
inte var några risker då med den här metoden då. 

 
AL: Vid användning av vertikaldränering, kommer det ha något betydelse för sättningen om 
det är mellantorv, lågförmultnad torv eller högförmultnad torv? 

 
GK: Ja det har det ju, nog hade vi mellantorv som jag minns i detta fal då, är det lågförmultnad 
torv som liknar dy så måste det vara värre för vattnet och pressas ut, det är ju tätare material då, 
och är det högförmultnad så är det tvärtom med ganska öppen torv som vattnet kan pressas ur 

 
AL: Så det är lättare med högförmultnad torv? 

GK: ja så kan jag spontant bedöma då 
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AL: Hur påverkas sättningar på kort och långsiktig, vid användning av vertikaldränering i 
kombination med överlast? 

 
GK: ser man tillräckligt långsikt så ska det inte vara någon skillnad då var, kortsiktigt så bör 
man ut få en snabbare sättning om man använder dränering då 

 
RA: ja men en snabb slutats på, Är förbelastning i form av överlast tillräckligt bra metod i 
praktiken? 

 
GK: Ja det är ju ett sätt och komma undan lite billigare än gräva ur, det är vad metoden handlar 
om att man använder metoden då. 

 
SB: Finns det en större osäkerhet kring resultatet på den metoden? 

 
GK: ja hade man pumpat ur vattnet och grävt bort torven och fyllt på nya massor och packat av 
från botten, det är säkrare metod då var, det är ingen tvekan om men kravet är som vi kan 
minnas att vi inte behöver kosta på i detta fall, det är kostsamt och göra det 

 
RA: Ja och en snabb slutsats på, På vilket sätt påverkas sättning processen om vattenkvoten 
minskas vid vertikaldränering? 

 
GK: hade man kört in vertikaldränering så hade det gått fortare, så kan man säga, 

RA: Även om det är torvmark? 

GK: ja det är nog ingen tvekan om, utan skulle ju gå och öka hastigheten 

RA: Varför har man inte gjort detta tidigare? 

GK: det är kostnaden 
 
SB: och i det här fallet, det krävdes inte att det skulle gå så fort då? 

GK: ja precis, det fick ta några månader då 

AL: Så om kostnaden inte är ett problem, är det möjligt att utföra överlast metoden i 
kombination med vertikaldränering då? 

 
GK: Ja precis det är möjligt. 



Formatmall 

44 

 

 

7.4 Intervju med Geotekniker 
 

• Namn: Mikael Ånäs 
 

• Utbildning: Filosofie masterexamen, Geologi och mineralogi och ingenjörsgeologi, Cum laude 
abrobatur. Åbo akademi 1982 – 1988. 

 
• Företag: Trafikverket 

 
• Vad har du för roll på företaget: Geotekniker 

 
• Har du några tidigare erfarenheter av markarbete inom torvmark: Jobbat inom branschen i 
sedan år 1989 cirka 29 år. Där har Mikael stort erfarenheter inom torvmark och förbelastning i 
form av överlast och även vertikaldränering i många vägprojekt. 

 
RA = Rebaz Ali (författare) 

 
AA = Ahmed Alshami(författare) 

 
MÅ= Mikael Ånäs, Geotekniker i trafikverket. 

 
 

RA: Hej då kan vi börja, ditt namn? 

MÅ: Mikael Ånäs 

RA: Vad har du för utbildning? 
 
MÅ: Jag är ursprungligen ifrån Master off science och inom geologi och även läser geoteknik. 

AL: ja, sen läsa du även Filosofi i MCI på universitet står det också? 

MÅ: jo det är i Finland var mitt universitet. 

AL: jo exakt, Åbo akademi? 

MÅ: ja, Åbo Akademi. Var jag i universitet. Där på svenska motsvara Master off science för 
Filosofie. 

 
RA: Var jobbar du för företag? 

MÅ: Trafikverket. 

RA: Vad har du för roll i företaget? 

MÅ: Jag är Geotekniker. 

RA: Har du några tidigare erfarenheter av markarbete inom torvmark? 

MÅ: Torvmark? 



Formatmall 

45 

 

 

RA: Ja, eller vertikaldränering eller överlast metoden? 

MÅ: Ja 

RA: Kan du berätta lite snabbt vilka erfarenheter du har haft tidigare? 
 
MÅ: Jag har jobbat inom branschen sedan år 1989, Så jag har mycket erfarenhet av torv och 
överlast i många vägprojekt. Så jag har jobbat med överlast och vertikaldränering närmast på 
E4 inom Hudiksvall. Men torv och förbelastning har jag och varit med och skrivit rapporter om 
det. Sen kan ni hitta mer information om det på SIG hemsida där kommer ni hitta mitt namn 
står med. 

 
RA: Vi har varit med och läst en del i SIG men vi har inte varit noggranna med att läsa namn 
och sånt. 

 
MÅ: ja. 

 
RA: Jätte bra, Vi börjar med våra frågeställningar, vilket är ” Är förbelastning i form av överlast 
tillräckligt bra metod i praktiken”? Detta är själva frågeställning. 

 
MÅ: Okej. 

 
RA: Vår intervjufråga är: Varför väljer man förbelastning i form av överlast? 

 
MÅ: Jo det beror på förutsättningarna om vad har du för jordart och hur är jordvatten är. Du 
använder det om du till exempel lera eller torv för att ta ut sättningar eller för att konsolidera 
jorden. Så man tar ut sättningar innan vägen färdig ställs. 

 
AL: Jaha men är kostnaden något ni också kolla på? 

 
MÅ: Absolute, alltid. Man kolla på kostnaden och tiden. Man måste ha tiden när man använder 
förebelastning i form av överlast. 

 
AL: jaha, så det är tiden och kostnaden samt typ av jordarter som ska har kolla på? 

 
MÅ: ja, det är också jorden hur hög högbänk och stor last du har. Förutom tiden så måste den 
klara stabiliteten det är första saken en geotekniker titta på. Där måste överlast klara stabilitet 
det så marken inte gå i skred. 

 
AL: Vad är för respektive nackdelar med förbelastning i from av överlast i praktiken? 

 
MÅ: Det finns olika förbelastning, det finns förbelastning som tidigt utformat och då har man 
inga överlaster sen har an förbelastning i form av överlast och med överlast man har då högt 
färdig väggyta. Då har man upp till 1 meter med överlast. Fördelar med förbelastning i form av 
överlast att det jobba av sig själv d.v.s. man behöver inte göra något åt förebelastning i form av 
överlast, förutom allt ge det tid så marken hinna sätta sig ordentligt. Det är också 
kostnadseffektivt. Sen måste man ta bort överlast när man bygger och då är det nackdelen med 
metoden arbetsmässigt. Vart ska man sätt/lägga överlast som inte behöver efteråt. Andra 
nackdelen är tiden. Du måste ha gott om tid. Om du har ont om tid med en metod då till exempel 
en vägg som ska öppnas snart och marken har inte suttit sig ordentligt då blir det förseningar. 
Man måste dock ha riktigt bra projektering i bakgrund. Sen när man kolla förbelastning i form 
av överlast på torv eller på många så oftast få man eftersättning, så kvalitet är kanske inte bästa 
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möjligt än om man jämföra med andra metoder som fyllning så få man bättre kvalitet. Men det 
får man inte med förbelastning i form av överlast. 

 
AL: Vad är orsaken till att deformationer uppkommer efter det man har använts sig av överlast 
metoden? 

 
MÅ: Det som orsaker deformationer är att man har för lite överlast. Man kanske har fel 
förutsättningar till exempel vad är det för jordarter? vad hade marken för moduler? Vad är det 
för vattenkvot? Vad hade man för konsolidering? och etc. Alla dem faktorer som geotekniker 
måste ta reda på när man gör sättningsberäkningar. Man kanske överskatta någonting eller det 
andra som kallas för sekundära sättningar som kan uppstår och det jo ofta att konsolidering i att 
man planera utjorden på vatten kan man säga. När konen eller torvfibrerna kommer mot 
varandra så det kanske försätta att sätta sig. Detta kallas för sekundära sättningar. Om inte har 
tillräckligt överlast att last av så finns det risk för att det blir sekundära sättningar. 

 
RA: Vilka problem har man stött från tidigare projekt vid användning av metoden? 

 
MÅ: Jo det är att man få sekundära sättningar efter väggen har färdigt ställt. Sen också tiden att 
man inte hinna med att marken sätt sig tillräckligt länge på. Att man få bråttom i slutet. Att man 
överskatta sättningsförloppet. Under dem har byggt man följer upp dem har förutsättningar. Där 
sättningar hinna plana ut och vägen måste öppnas och sen inom viss tid måste vägen öppnas ut 
och där kan man få risk för efter sättningar. 

 
RA: Hur bra har tidigare projekt stämt från beräknat utfall till verkligt? 

 
MÅ: Jag har varit med så många projekt och jag kan inte säga någonting. För det bero på ifrån 
fall till fall. Men jag har ett exempel ifrån Sundsvall att jag var geotekniker på. En väg 
underskattat sättningar då blivit inte så stora sättningar som man trodde, då blir det mindre 
sättning. 

 
RA: Vad beror det på? 

 
MÅ: jo, man har underskattat jorden, man trodde att det kommer att sätta sig mera. Sen finns 
det andra projekt som har gått riktigt bra och det blev som man har tänkte sig. Där inga 
eftersättningar har sket men nu snacka man inte bara torv utan lera och silt och andra jordlager. 
Sen finns det andra projekt har gått mindre bra så att säga. Men när det gäller sättningar så är 
det sekundära sättningar som sker efter man inte har förutsatta. 

 
RA: Okej, jättebra. För grejen vi är mer intresserad som du sa det finns lera, det finns torv, det 
finns torv. Men vi är bara intresserade av just torv. 

 
MÅ: ja, juste. 

 
RA: jättebra, men då går vi till nästa fråga som handlar om vertikal dränering. Då frågan är på 
vilket sätt påverkas sättning processen om vattenkvoten minskas vid vertikaldränering? Detta 
är själva frågan. 

 
MÅ: Så ni snacka om torv? 

RA: Jo vi snacka alltid om torv. 

MÅ: okej. 
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RA: Har det använts vertikaldränering på tidigare projekt på torvmark för att minska på 
vattenkvoten? 

 
MÅ: Nej, vi använder inte det till torv. 

RA: Vad är anledning till det? 

MÅ: Det gör med permeabilitet och sen sättningar blir enormt stora. Saken är att jag aldrig varit 
med liknande projekt. 

 
RA: Men du kanske inte varit med, men du tror inte att det annars går? 

 
MÅ: Nej, man använder inte det. Det användes inte. Jag har inte hört att det användes 
någonstans. Det kan också vara att man har torv i ytan men man användes det i lerigt jorda. Där 
permeabilitet är mycket längre än torv. Torv har riktigt stora permeabilitet, så man använda inte 
det till torv. Där sättningsförloppet är ganska stort. 

 
RA: Jaha, så det är jo anledning till man inte använder vertikaldränering på torvmark? 

MÅ: Ja 

AL: Vad finns det för respektive nackdelar med vertikaldränering? 
 
Fördelar med vertikaldränering om man använder det till lera t.ex. så öka man sättning hastighet 
i jorden. Så att vattnet kan gå ut mycket snabbare och detta öka sättningshastighet. Så man tar 
ut sättningar mycket snabbare med vertikaldränering än att du använder normal förbelastning i 
form av överlast. Sen ökas hållfastheten på marken också. Men det kräver dock mycket 
kontrollsystem mer kontroll än normalt geotekniska åtgärder. 

 
RA: Men du prata fortfarande om vertikaldränering på lera? 

MÅ: Ja, lera 

AL: Vad bör man tänka vid användning av vertikaldränering? 
 
MÅ: ja då måste man veta exakt vad har man för utsättningar. Sen är det inte så lämpligt med 
hög bank. Sen måste man ha koll på stabiliteten. Stabiliteten är ju viktig. Då måste man ha 
tryckbank eller kanske vägområde som tryckbankar. Så det är mycket sånt som krävs i den här. 

 
AL: Är djupet någonting man måste ha koll på? Exempelvis hur tjockt torven/lera lagret är? 

 
MÅ: Absolute, alla dem faktorer måste man har koll på. Man måste tänkta på tvärled, x led och 
på djupet. Det beror på ifrån man har 60 meter djup lera än 10 meter lera. 

 
AL: Har det någon betydelse om vattennivå ligger t.ex. 1 meter under leran kommer det ha varit 
svårare eller lättare att vertikaldränera? 

 
MÅ: Nej; det har ingen betydelse. 

 
AL: ja, Nästa fråga: På vilka olika sätt kan vertikaldränering utföras? 
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MÅ: Det finns många olika sätt att vertikaldränera som vi använder. Men nu använder vi 
plastdränera. Men det sanddränera har man också. Det finns lite olika men dem har plastdränera 
som man använder. 

 
RA: Vad finns det för risk med intill liggande byggnader när vertikal dränering används? 

 
MÅ: Ja, det kan ju vara grundvattensänkning. Där byggnader som ligger nära kan få sättningar 
med sina byggnader. Man måste ha koll på att omgivningen inte påverkar. 

 
RA: Spelar det roll hur nära det skulle vara när vertikal dränering används? 

 
MÅ: Man måste reda ut, ju närmare desto värre byggnader påverkas av sättningar. Om dem är 
exempel 100 km ifrån då är det inga problem. Man måste helt enkelt ha koll på det. 

 
AL: Ja, exakt. Nästa fråga: Kan man minska vattenkvoten vid användning av vertikaldränering 
om ingen överlast används? Vi kan ta lera som exempel. Kan man ha överlast eller inte för att 
utföra vertikaldränering? 

 
MÅ: säkert om man högt påtrycker i jorden som kommer det säkert att minska på påtryckte i 
jord om det är övertryck i jorden då kommer det säkert minska på. Men normalt behöva man 
en last för utföra vertikal dränering. Men om du har övertryck i jorden så kan man minska 
utsättning. 

 
AL: Jaha, men annars det är alltid bra att ha överlast över så att man kan minska vattenkvoten 
vid vertikaldränering. 

 
MÅ: Ja, annars få man ingen effekt. Då tar det för lång tid. Alltid det handlar om tid, när man 
bygga en vägg så måste vara klar under ett visst datum och då måste det vara klart och det är jo 
att man måste har överlast så att man pressa bort vatten upp till jorden. 

 
AL: Om vertikaldränering på torvmark är möjligt skulle det vara möjligt att vertikaldränering 
utan att ha en överlast? 

 
MÅ: nej, det skulle inte funka. Man ska ha ett en syfta med att lägga vertikaldränering. Ska 
man sätta vertikaldränera utan överlast vad skulle dem göra där? Utan du måste ha en last som 
du få höja effektivspänning i jorden och på så sätt får du vattnet gå upp till jorden. Syftet också 
är att konsolidering skulle gå snabbare. 

 
RA: Vid användning av vertikaldränering, kommer det ha någon betydelse för sättningen om 
det är mellantorv, lågförmultnad torv eller högförmultnad torv? För du sa att det inte var möjligt 
att använda vertikaldränering på torvmark? 

 
MÅ: nej det är möjligt, allt är möjligt men inte lämpligt. Det är det som jag sa. Det jag sa är 
inget är omöjligt men det är inte lämpligt. Mer information kan ni hitta på SGI. Där står mer 
tydligt att vertikaldränering på torv inte användes. Så jag skulle inte rekommendera att använda 
vertikaldränering på torvmark varken som beställare, geotekniker eller konstruktör. 

 
RA: Så du rekommendera inte det alls? 

 
MÅ: nej, bara om det var 1 meter torv och 10 meter lera då skulle jag ha rekommenderat men 
om det är 10 meter torv sen direkt morän så skulle jag inte rekommendera det. 
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RA: Den förklaring att man inte får använda vertikal dränering på torvmark vad är det? Alltså 
en slutsats om man säger så? Varför skulle man inte använda den? 

 
MÅ: Som jag sa tidigare det fungera som svamp. Det blir så stora sättningar när det är torv. Sen 
torv i säg har mer permeabilitet i början d.v.s. innan överlast påförs vilket gör att vatten 
försvinner fort i början av processen så det behövs egentligen inte. Där sättningar i torv kommer 
ganska fort så dem behöver ingen vertikaldränering. 

 
RA: Men jag förstår vad du menar, men vi tänkte om vi har projekt som byggs på torv där det 
behöver vara färdigställd om 3 månader istället för 6 månader. Kan man då inte använda sig av 
vertikaldränering för att påskynda byggtiden? 

 
MÅ: nej, det tror jag inte. Det skulle inte fungera på det är sätt. I torv så är det inte lämpligt. 
Där torv i sig är så hoppas väl dränerat så det behöver ingen vertikaldränering, det hjälper inte 
så mycket. Men det beror på vad det finns jordlager under torv eller inte. Men om det där bara 
torv så skulle det inte varit lämpligt. 

 
AL: Ja, sista frågan" Hur påverkas sättningar på kort och långsiktig, vid användning av 
vertikaldränering i kombination med överlast"? 

 
MÅ: på kortsiktigt blir det stora sättningar. Sen långsiktigt skulle sättningar vara utbägna att du 
inte får sättningar i färdigställdväg, så kan man säga. 

 
RA: Då var det nog allt, tack för din tid. 
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7.5 Intervju med Geoteknisk specialist på investering 
 

• Namn: Anders Dahlberg 
 

• Utbildning: Civilingenjör väg och vatten år 1982–1988. 
 

• Företag: Trafikverket 
 

• Roll på företaget: Geotekniskt specialist på investering. 
 

• Tidigare erfarenheter av markarbete inom överlastmetoden på torvmark: Anders har stort 
erfarenhet i överlast metoden och har varit med i flera tidigare projekt. Sen har Anders jobbat 
som geoteknisk konsult då har jag varit många projekt där har använt sig av överlastmetoden. 

 
RA = Rebaz Ali (författare) 

 
AL = Ahmed Alshami(författare) 

 
AD= Anders Dahlberg, Civilingenjör i väg och vatten och jobba som geotekniker i trafikverket. 

RA: Hej då kan vi börja, ditt namn? 

AD: Anders Dahlberg 
 
RA: Vad har du för utbildning? 

 
AD: jag är civilingenjör i väg och vatten. Jag gick ut år 1988. 

RA: Var jobba du för företag? 

AD: Geotekniker 
 
RA: Har du några tidigare erfarenheter av markarbete inom överlastmetoden på torvmark? 

 
AD: Ja det har jag i flera tidigare projekt. Sen har jag jobbat som geoteknisk konsult då har jag 
varit många projekt där har använt sig av överlastmetoden. 

 
RA: Ja, första frågan är " Varför väljer man förbelastning i form av överlast"? 

 
AD: ja, det är framför allt det är billigt. Det är enklast metoden. Men det kräver massor annat, 
där måste man ha gott om tid för att kunna göra det. Det är dem kombinationer alltså. 

 
RA: Ja, exakt. Sen tänkte jag Vad är för respektive nackdelar med förbelastning i from av 
överlast i praktiken? 

 
AD: ja, framför allt det är att man inte veta hur lång tid det tar. Man måste ha gott om tid. Sen 
likadant man inte vet hur många massor man behöver för att lägga på. Där om man lägga på 
överlast och sättningar inte stämmer så måste man fylla på mera. 
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AL: Så du menare att man underskatta mängden? 
 
AD: Nej, dem är svårt att räkna på det. Man tror att kommer att sätta sig mer än vad det gör. 

RA: Ja, exakt. Men vad som gör att det sätta sig mer än vad man har tänkt ifrån början? 

AD: Ja, det beror på materialet. Det kan vara mer sättningsberäknad i vissa ställa än vad man 
har tänkt sig. Sen är det aldrig bara torv hela vägen ner utan det kan vara ett annat material. Där 
kan det t.ex. vara lera eller andra jordlager där alla har olika egenskaper. 

 
RA: Så du menar att det spelar roll om de leror, silt eller morän under torven? 

 
AD: ja, men det kan vara andra material som är sättningsberäknat. Så torven brukar övergjutit 
så det blir gjutit i botten. 

 
AL: Ja, exakt. Vad är orsaken till att deformationer uppkommer efter det man har använts sig 
av överlast metoden? 

 
AD: ja, det kan vara många orsaker. Det kan vara att man inte har haft tillräcklig med överlast 
eller man hade inte tillräckligt liggtid. Men sen är det lika vanligt att man kan få krypning i 
materialet. Där krypning kan dyka upp efter klar med överlast. 

 
AL: Jaha, är det samma som sekundära sättningen? 

AD: Ja, precis det kan man säga. 

AL: Ja, men dem sekundära sättningar gå inte att undvika på något sätt? 

AD: Jo, men det är svår och beräkna. 

AL: Jaha, så primära sättningen är lättare att räkna än dem sekundära sättningar? 

AD: Ja, precis. 

AL: Ja, exakt. Nästa fråga är "Vilka problem har man stött från tidigare projekt vid användning 
av metoden"? 

 
AD: Jo det som jag har sagt innan att det inte stämmer och det man få göra som jag har varit 
med ibland det är att om man sväva och så stora sättningar att man lägger på ett ytligare ett 
lager. Så man öka överlasten. 

 
AL: Jaha, men hur vet man att det inte räcker, räkna man på det? Ett exempel på ett projekt vi 
har där det skulle marken sätta sig en viss mängd under en viss period men det gjorde inte det. 
Hur vet man då om det räcker eller inte? 

 
AD: Ja, det ska man jämföra hur mycket det skulle egentligen sätta sig. Där man mäter 
varje/varann vecka och se hur mycket det sätta sig. Där till slut det skulle blir mindre och 
mindre. Men om det inte blir gör det så man kan behöva skynda på igen och lägga på ett ytligare 
lager. 

 
AL: Använder man sig av bara totalstationer eller finns det andra sätt att se hur mycket marken 
sätta sig? 
AD: Jo det finns möjligt till att använda andra sätt. Men ofta är det totalstation man mäter med. 
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Sen finns det något som heter slangstringsmätare där finns det slang under vägg banna banket. 
Sen när vägen sätta sig följa det med ner. Där man kan köra in en mätare därefter mäter profilen. 

 
AL: Jaha, men är dem lika noggranna? Mellan totalstation och slangstingsmätare? 

 
AD: ja, det är skillnaden är du mäter med totalstation bara en punkt medan du med 
slangstingsmätare kan du mäta en hel sektion tvärs vägen. Då vet man vad har man för 
underkant på fyllning på det sätt. 

 
AL: Jaha, sen har vi nästa fråga och det är " Hur bra har tidigare projekt stämt från beräknat 
utfall till verkligt? 

 
AD: ja men man kan säga så här, när det gäller leror så brukar det stämma hyfsat bra men torv 
är mycket svårare att räkna på. Då brukar det inte alltid stämma. Där finns det nästan i beräknar 
som är lämpliga på torv när det gäller sättningar och dem bitarna. 

 
RA: Nej, exakt. För när jag kollade på gamla beräknar som trafikverket har gjort så kolla vi 
dokument som är ifrån 1988 så ändå dem är gamla beräknar som du säger. 

 
AD: ja! 

 
AL: Sen har dem har inte ändrat något sen dess. Det är samma metoder och beräknar. 

 
AD: nej, men det bygger mycket på beräknar och parameter du har. Där är torv är känsligt vilket 
gör att det är svårt att räkan på. Sen leran är betydligt mycket lättare att räkna på där man kan 
prover och provtryck dem och få ut parametern. Men detta kan man inte göra likadant med torv. 

 
RA: sen vill jag fråga att i ett projekt så marken skulle det sätta sig 0,14 meter på 10 dagar men 
de var inte i närheten, så frågan är om det spelar roll om marken är fryst. Kan det vara en 
anledning? 

 
AD: ja, det klart det spelar roll. Sen måste man vänta en viss tid så att marken lenar innan man 
kan lägga på mer laster. 

 
RA: Ja, sen sista frågan är" Vilka parametrar påverkar slutresultat med den här metoden"? 

 
AD: ja, man stötar på vattenkvoten. Sen närheten till dränerade lagret. Men det är inga 
parametrar. Men om man har sandlager över så kan det transportera vattnet på grund av 
trycket. Så det med torvlager och runt om. Annars finns dem vanliga sättningsparmeter. Sen 
också man måste ha koll på stabiliteten också. Det blir inte bara sättningarna som är viktiga 
utan stabiliteten. Man kan ha begränsningar av stabiliteten där man måste lägga överlast på 
flera skikt. Sen kan man behöva gå och mäter innan man lägga nästa lager. 

 
AL: Men räkna man på sättnings sjunkning innan man lägga andra/sisa pålastningen? Eller går 
det att sätta sig andra lagret efter kort tid ifrån första pålastningen? 

 
AD: nej, du skulle göra den bedömningen ifrån början. Det måste du göra och räknar hur långtid 
det tar. Men där klar du kan men du måste kontrollera vad du har förväntat dig ifrån första lagret 
innan du ligga på nästa. 

 
RA: jaha, jättebra. Jag tror att vi har fått svar på våra frågor faktiskt. 
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7.6 Intervju med Tekniskchef 
 
•Namn: David Wiberg 

 
•Utbildning: Civilingenjör inom väg och vatten. 

 
• Företag: keller grundläggning 

 
• Roll på företaget: teknikchef på företaget 

 
• Tidigare erfarenheter av markarbete inom överlastmetoden på torvmark: E6an Strömstad, i 
Norge, ett projekt i Portugal, räknat anbud i norra om Sundsvall 

 
 

RA = Rebaz Ali (författare) 
 
AL = Ahmed Alshami(författare) 

DW= David Wiberg 

 

Frågaställning 2: Är förbelastning i form av överlast tillräckligt bra metod i praktiken? 

RA: Varför väljer man förbelastning i form av överlast? 

DW: hur ska man annars förbelastat jorden om du inte väljer en överlast 
 
RA: jag menar mer, vad är det för anledning att man väljer just den metoden? 

 
DW: det är en ekonomisk aspekt, själva syften med överlast är att man ska reducera 
sättningarna, då kan välja olika metoder beroende vad det är för jord, vad som ska byggas ovan 
på och vilken kostnad man har att utgå ifrån. Detta avgör val av metod. 

 
DW: vad är det som ska byggas? 

RA: Skatepark i Nässjö. 

DW: Okej intressant, det innebär att det är ganska små laster generellt, då överlast är en bra 
alternativ om tid finns i projektet. Har man tiden så är det den billigaste metoden skulle jag 
tippa på. 

 

RA: Vad är för respektive nackdelar med förbelastning i from av överlast i praktiken? 
 
DW: fördelarna är att det är ganska kostsam och billig metod, man fyller på massorna o lägger 
där och tar man ut så sättning som man behöver då. Fördelen är att det är billigt och nackdelen 
är att det tar ganska långt tid, 
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RA: Vad är orsaken till att deformationer uppkommer efter det man har använts sig av överlast 
metoden? 

 
DW: det finns ett antal fall beroende på jord, materialet om det är lera och silt, en annan orsak 
skulle var är att överlasten inte har varit där tillräckligt länge, tredje orsaken kan vara det är fel 
projektering, att de har gjort beräkningarna på fel sätt, 

 
RA: Vilka problem har man stött från tidigare projekt vid användning av metoden? 

 
DW: problemet är att jorden inte har sjunkit som man har tänkt sig från början, 
sättningsförloppet är långsammare än förväntat vilket innebär att det blir förskjuten tidsplan, 
andra är att torven är för lös och du måste ha tydligt material mellan torven och överlasten så 
det inte försvinner ner bara. 

 
RA: Hur bra har tidigare projekt stämt från beräknat utfall till verkligt? 

DW: det har stämt varje gång 

RA: Vilka parametrar påverkar slutresultat med den här metoden? 
 
DW: att entreprenören har gjort ett bra jobb, att de har tagit fram det som projektören har sagt, 
att man mäter sättningar på korrekt sätt, att entreprenören gör sitt jobb är viktig faktor, Och att 
tiden är tillräckligt. En nackdel till kan vara att geotekniken inte stämmer överens med vad som 
sagts jämföra än vad man hade tänkt från början, att det var t.ex. 10 djupare än vad man hade 
tänkt. Att det sätter sig lite mer och man eventuellt måste komplettera detta. 

 
RA: På vilket sätt påverkas sättning processen om vattenkvoten minskas vid vertikaldränering? 

 
RA: Har det använts vertikaldränering på tidigare projekt på torvmark för att minska på 
vattenkvoten? 

 
DW: just i torvmark vet jag inte, torven är ganska tunn då kör man inte, det känns onödigt 
egentligen, 

 
RA: Men är det möjligt? 

 
DW: Nej det är inte så smart faktiskt, dels för torven är så lös i Sverige, så måste du bygga tjock 
arbetsplattform för att installera dränerna, det kanske hade gått om det är i Grekland eller 
Ryssland där torven är lite mer styvare då. 

 
RA: Vad finns det för respektive nackdelar med vertikaldränering? 

 
DW: fördel är billig o det går snabbt och utföra, du tar ut sättningar snabbare, jämför du med 
pålning så är det billigare men tar längre tid men jämför du med överlast så är den dyrare men 
går snabbare. 

 
RA: Vad bör man tänka på vid användning av vertikaldränering? 

 
DW: att man gör gjort tillräckligt geotekniks undersökning, att man kombinerar det med 
överlast, att man mäter sättningsuppföljning, det är ingen ide och göra vertikaldränering om 
man inte har överlast. 
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RA: På vilka olika sätt kan vertikaldränering utföras? 
 
DW: ja prefab fast dränerig, sandräner finns också, man har ett rör som man fyller på med sand 

 
RA: Kan man minska vattenkvoten vid användning av vertikaldränering om ingen överlast 
används? om ja hurdå? 

 
DW: nej det är inte möjligt, det blir svårt du måste tryck på jorden för att släppa ut vatten 

RA: Vad finns det för risk med intill liggande byggnader när vertikal dränering används? 

DW: Det beror på hur nära de ligger, det beror på djupet på dräneringen, 

RA: Vid användning av vertikaldränering, kommer det ha någon betydelse för sättningen om 
det är mellantorv, lågförmultnad torv eller högförmultnad torv? 

 
DW: ja troligtvis för jordparametrarna kommer att skilja, det som styr är parabilitet i jorden, 
asså vattengenom släpigheten, hur snabb vattendroppe transporteras från a till b. 

 
RA: Hur påverkas sättningar på kort och långsiktig, vid användning av vertikaldränering i 
kombination med överlast? 

 
DW: sättningsförloppet ökar vid både kort och långsiktigt, sändningshastigheten går snabbare, 

Slutsats: 

DW: det går snabbare om man har vertikaldränering 

RA: även om man har torvmark? 

DW: det kommer inte gå om lagerna inte för tjocka. 
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7.7 Intervju med Projektledare inom bygg och anläggning 
 
•Namn: Timo Maukonen 

 
•Utbildning: Civilingenjör inom väg och vatten, Chalmers universitet 1984–1989 

 
• Företag: Nässjö kommun 

 
• Roll på företaget: Projektledare inom bygg och anläggning 

 
•Tidigare erfarenheter av markarbete inom överlastmetoden på torvmark: Ett enda projekt som 
sked i Tranås. Där byggdes äldreboende och används det överlastmetoden på torvmark. 

 
RA = Rebaz Ali (författare) 

 
AA = Ahmed Alshami (författare) 

 
TM= Timo Maukonen, Civilingenjör inom väg och vatten och jobba som Projektledare i Nässjö 
Kommun. 

 
RA: Ditt namn? 

 
TM: Timo Maukonen 

RA: Företag? 

TM: Nässjö Kommun. 
 
RA: Roll i företaget? 

 
TM: Projektledare, bygg och anläggning 

RA: Utbildning? 

TM: Civilingenjör väg och vatten. 

AA: Vilket år har du slutat? 

TM: År 1989 
 
AA: Vilket universitet / högskolan? 

TM: Chalmers 

RA: Tidigare Erfarenhet med överlast metoden/vertikaldränering? 
 
TM: Ett enda projekt i Tranås, ett äldreboende. Där användes det överlastmetoden. 

AA: På torvmark? 

TM: Ja 
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RA: Ingen tidigare erfarenhet om vertikaldränering? 

TM: Nej 

AA: kan du lite om vertikaldränering? 
 
TM: jag kan principen om vertikaldränering. 

 
Frågeställning 2: Är förbelastning i form av överlast tillräckligt bra metod i praktiken? 

RA: Varför väljer man förbelastning i form av överlast? 

TM: Det är på grund av pengar, alltså ekonomi. En annan anledning är om man har gott om tid 
så det bra att använda metoden. 

 
RA: Vad är för respektive nackdelar med förbelastning i from av överlast i praktiken? 

 
TM: Om har ont om tid så är det en nackdel med metoden. Men när det gäller ekonomi så är 
det en fördel med metoden. 

 
AA: Jag har hört en nackdel med metoden och detta är att om man har stora massor av grus som 
användes till överlast så kan det vara en jobbigt att hitta ett ställa att köra bort dem stora 
massorna, stämmer det? 

 
TM: Helt rätt, men det beror på. Det kan vara både fördel och nackdel beroende på hur man 
använder massorna. I vårt fall så kommer vi använda dem stora massor av grus till andra ytor 
av marken. 

 
RA: Vad är orsaken till att deformationer uppkommer efter det man har använts sig av överlast 
metoden? 

 
TM: ja, det kan vara att det inte har satts sig färdigt. Det kan också vara att man har missat 
tidsplanering ifrån början. Sen kan material vara inte samma som man har räknat på ifrån början. 
Tjockleken på torvlagret är också en annan anledning till deformation där vissa torvlagret har 
suttit sig ordentligt andra inte lika bra på grund av olika tjockleken som trov har. 

 
RA: Vilka problem har man stött från tidigare projekt vid användning av metoden? 

 
TM: Nej, jag har inte haft problem med metoden. Det kan bero på att jag har endast haft ett 
projekt där användes överlastmetoden på torvmark. En geotekniker som har varit med 
överlastmetoden i flera olika projekt och kan lättare svara på den frågan. 

 
RA: Är det svårare för en skatepark att stämma i verkligheten än ett vanligt hus när det gäller 
sättningar när man använder sig av metoden? 

 
TM: Det kan vara det, för i en skatepark så har man helt olika laster än ett vanligt hus. Ett 
vanligt hus skulle ligga på 1 MPA för pelare och kantbalk på 300KN/m exempelvis. Men i 
skatepark så ligger det på 3,5 KPA last, alltså som max skulle det ligger på runt 10 – 15 KPA. 



Formatmall 

58 

 

 

RA: Hur bra har tidigare projekt stämt från beräknat utfall till verkligt? 
 
TM: Det gick väldigt bra med tidigare projekt, eftersom jag har endast har haft ett projekt 
tidigare i Tranås. Där användes det överlastmetoden på torvmark. 

 
RA: Vilka parametrar påverkar slutresultat med den här metoden? 

 
TM: Tiden, där tiden påverkar slutresultat med den här metoden. Torvtjockleken och 
vattenkvoten är också en parameter. Typ av material och kornstorlek är också parameter för 
slutresultatet. 

 
Frågeställningen 3: På vilket sätt påverkas sättning processen om vattenkvoten minskas vid 
vertikaldränering? 

 
RA: Har det använts vertikaldränering på tidigare projekt på torvmark för att minska på 
vattenkvoten? 

 
TM: Nej jag vet inte, torven är som sagt väldigt genomsläppligt, jag skulle kunna tänka mig 
med silt eller lera funkar det nog bättre 

 
RA: Vad finns det för respektive nackdelar med vertikaldränering? 

 
TM: nackdelar är att du måste ha en viss utrustning, för att kunna dränera och går ner beroende 
kanske 10 meter, Fördelen är det går snabbare. 

 
RA: Vad bör man tänka på vid användning av vertikaldränering? 

TM: PASS, jag kan inte svara på den frågan exakt 

AA: På vilka olika sätt kan vertikaldränering utföras? 

TM: sanddränering, sandpelare, plastdränering 

RA: Kan man minska vattenkvoten vid användning av vertikaldränering om ingen överlast 
används? om ja hurdå? 

 
TM: ja i fall om du har nån form av akvifer, du får ett tryck underifrån, du har tryck på vattnet 
underifrån, punkterar du marken så får du vatten. 

 
AA: skulle det vara möjligt och vertikaldränera om du sand eller ler lager över torven marken? 

TM: jag kan tänka mig att det skulle funka i t.ex. leran, Svårt o svara på det exakt 

AA: Vad finns det för risk med intill liggande byggnader när vertikal dränering används? 
 
TM: jag ska rita en bild för att ni ska förstå, sänker man grundvattenytan med vertikaldränering 
nära ett hus så risken finns att sätter sig på huset bredvid också som kan leda till konsekvenser, 
så avståndet har stor betydelse, det får inte vara för nära. 

 
RA: Vid användning av vertikaldränering, kommer det ha någon betydelse för sättningen om 
det är mellantorv, lågförmultnad torv eller högförmultnad torv? 

 
TM: pass, jag kan för lite om det 
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TM: Hur påverkas sättningar på kort och långsiktig, vid användning av vertikaldränering i 
kombination med överlast? 

 
TM: kortsiktig, jag kan tänka mig att det går snabbare, jag kan tänka mig att dränerna kan på 
långsiktigt sätta sig. 

 
RA: vi tänkte om du kunde säga en slutsats om det går och minska på tiden med 
vertikaldränering på torvmark? 

 
TM: jag tror inte jag skulle rekommendera det, det måste ta den tiden den behöver annars risken 
finns för deformationer men jag skulle inte tveka på att experimentera med det. 

 
RA: men är det möjligt? 

 
TM: jag kan inte svara på det exakt 
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