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Sammanfattning 
 

Modellförsök avseende bergspänningars betydelse för spännvidd av valv 

Minna Larsson & Klara Skoog 

 

Tunnlar och bergrum är i modern tid så vanliga att många knappt märker att en befinner sig i ett bergrum 

i sin vardag. Inte minst i större städer såsom Stockholm där infrastrukturen sträcker sig högt över 

markytan såväl som långt ner i berggrunden. Tunnelbana, biltrafik, tågtrafik är några transportsätt som 

ofta har förflyttats under jord det senaste århundradet. Innan dess fanns varken tekniken eller kunskapen 

om hur tunnlar och bergrum ska konstrueras för att säkerheten ska vara tillräckligt hög. I berget under 

oss finns det flera krafter som verkar, däribland vikten från ovanliggande berg, spänningar av tektoniska, 

termala eller hydrostatiska ursprung. Kunskap om dessa spänningar är väsentliga för att du inte ska få 

ett bergblock i huvudet när åker hem från jobbet med tunnelbanan. I de allra flesta fall har bergrummet 

eller tunneln ett tak format som ett valv, och stabiliteten av dessa valv beror på flera aspekter. När 

berguttag sker finns det en naturlig valvverkan som existerar i berget. Höga spänningar, mängden 

överliggande berg och förekomsten av sprickor (mängd, riktningar och egenskaper hos sprickorna) är 

några faktorer som påverkar stabiliteten av valvet och hur stort valvet kan vara. Den naturliga valvverkan 

i en antropogen tunnel är sällan tillräcklig för att valvet ska hålla och vara säkert för människor ska 

vistas i. Det krävs bergförstärkning av olika typer, där bultförstärkning är vanligt förekommande.  

Arbetet gick ut på att simulera valv i berg med hjälp av en modell. Modellen efterliknar ett tunneltak 

och består av en upphöjd låda (820x820x250mm) med järnvägsmakadam, systematiskt placerade bultar 

(stänger med bricka och mutter i varje ände) och tryckmätare. Lådan har en avtagbar botten. 

Experimentet gick ut på att spänna upp makadammet med olika vridmoment, och se vid vilka moment 

det håller när bultarna succesivt tas bort i en viss ordning. Syftet med arbetet var att ta fram en förfinad 

metodik för bultmodell så att kontrollerade försök kan genomföras samt fastställa spänningars betydelse 

för spännvidd av valv. Uppsatsen ska även kunna användas som instruktion för framtida försök vid 

universitetet.  

Resultatet visade att en stor spännvidd uppstod vid både höga och låga spänningar. En jämnare 

spänningsfördelning gav i flera fall en större spännvidd, men i andra fall inte. Fler försök hade behövt 

göras för att säkerställa ett pålitligt resultat och det finns därmed stor potential att bygga vidare på 

experimenten som gjorts. 
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Abstract 
 

The Importance of Rock Stress for the Span of an Arch – Model Test 

Minna Larsson & Klara Skoog 

 

Tunnels and anthropogenic underground cavities are a very natural part of our everyday modern life. 

Especially in larger cities such as Stockholm where the infrastructure reaches far above ground level as 

well as deep below the surface. Metro, commuter train, cars along with many other ways of 

transportation have been moved below the surface the last century. Before then there were neither the 

technology nor the knowledge of how tunnels and underground cavities should be constructed so that 

the safety is not neglected. Several different forces are present in the bedrock below us, such as the 

weight of the overlying rock/strata and stresses due to tectonic, thermal, or hydrostatic forces among 

other. Knowledge of these forces and stresses are essential so that you will not get a piece of rock falling 

on your head on your way home from work with the metro. In most of the cases the roof of tunnels or 

underground cavities are shaped like an arch, and the stability of these arches depends on several aspects. 

At excavation of rock, there are natural arches in the bedrock. However, the stability of these arches 

depends on stresses, amount of overlying rock and the presence of rock joints and fractures (amount, 

directions and the characteristics of rock joints and fractures are important). These among other aspects 

determine the stability and the size of the arch. The natural arch in a manmade underground cavity or 

tunnel is seldom sufficient for it to be safe enough for humans to be in. There is a need for reinforcement 

of different kinds, where rock bolting is one of the most common.  

This bachelor’s thesis used a model to simulate arches in tunnels and cavities. The model which 

simulated an arch was an uplifted box (820x820x250 mm) with railroad macadam, pressure gauges and 

systematically placed bolts (threaded rods with nuts and washers at each end). The bottom part of the 

uplifted box could be removed. With a torque wrench the macadam was subjected to different torques, 

and the bolts were then removed according to a pattern to see at which torques and stresses the model 

held. The purpose of the thesis was to develop a refined method for bolt model so that controlled 

experiments could be done. The purpose was as well to determine how important the stresses in the rock 

is for the span of the arch. The thesis should also function as an instruction for future experiments at the 

university.  

According to the results of the experiments, both lower stresses and higher stresses gave rise to a 

large arch span. In many cases, an even stress distribution in the model resulted in a greater arch span, 

but in some cases not. More experiments would have to be done to reach a reliable result. Therefore, 

there is great potential for other students to continue these experiments.  

 

Keywords: arch, arching, span of arch, rock stress, rock reinforcement, rock bolt 
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1. Inledning 
Experimenten har genomförts tillsammans med två andra studenter (Beatrice Lundquist och Simon 

Pieslinger) i laborationssal på Institutionen för Geovetenskaper vid Uppsala Universitet. Detta är för att 

arbetet med att bygga upp modellen och plocka upp efter ras är för tungt för att enbart två personer ska 

kunna göra arbetet inom rimlig tidsram. Experimentet utfördes under perioden 3/3 till 18/3, 2020.  Först 

genomfördes Lundquist och Pieslingers experiment där minimala och optimala vridmoment för bergets 

stabilitet testades. Sedan utfördes experimentet som beskrivs i denna uppsats. Ur experimenten har sedan 

två skilda uppsatser mynnat ut. Det är första gången som dessa två kandidatarbeten utförs på 

institutionen, dock används modellen under kurser i geoteknik till exempel. Modellen som använts 

baseras på ett experiment utfört av Tom Lang under 1950-talet, med vissa modifikationer. Lundquist 

och Pieslingers arbete visade initialt att det optimala vridmomentet var mellan 6–9 Nm och ur det 

mynnade hypotesen att spännvidden bör vara som störst inom det spannet. Därmed planerades flera 

försök inom intervallet 6–9 Nm. Lundquist och Pieslingers slutgiltiga resultat, vilket var 3–7 Nm, 

baserades på resultaten från detta arbete (Lundquist & Pieslinger 2020). 

 

1.1 Syfte 
Syftet med arbetet var att fastställa spänningars betydelse för spännvidd av valv med hjälp av en modell. 

Syftet var också att ta fram en förfinad metodik för bultmodell så att kontrollerade försök kan 

genomföras och uppsatsen ska även kunna användas som instruktion för framtida försök vid 

universitetet gällande valvverkan och spännvidd. Det är framförallt kapitel 3. Metod och 4. Utförande 

och resultat som fungerar som instruktion. Det finns flera kurser vid Uppsala Universitet där modellen 

används, och det är av intresse hos kursansvarig att metoder för modellen utvecklas.  

 

1.2 Avgränsningar 
Bakgrunden är skriven i syfte att sätta in läsaren i ämnet genom att sammanfattningsvis förklara några 

faktorer som påverkar spännvidden av valv. Således har avgränsningar gjorts gällande vilken 

information som ska finnas med. Avgränsningarna som gjorts är främst på grund av den givna tidsram 

som arbetet har genomförts under, samt en bedömning av vilka faktorer som är relevanta för att förstå 

resultatet. Bakgrunden täcker således inte hela ämnet. 

I och med att antal dagar i labb var begränsade kunde inte åtskilliga försök genomföras och därmed 

behövde ett urval göras kring vilka försök som var intressanta att utföra. Vilka specifika försök som 

genomfördes baserades till viss del på det initiala resultatet i Lundquist och Pieslingers arbete där det 

optimala vridmomentet ansågs vara 6–9 Nm (Lundquist & Pieslinger 2020). Försök gjordes inte med 

vridmoment 1 Nm då verktyg för det saknades. Försök med vridmoment 2, 4, 6, 10 och 12 Nm 

prioriterades bort på grund av tidsbrist.  
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2. Bakgrund 

2.1 Spänningar i bergmassan 
Primära spänningar är de spänningar som verkar i en naturlig, ostörd bergmassa medan spänningar som 

verkar efter att berguttag gjorts kallas sekundära spänningar (Pusch 1974). Att veta storlek och riktning 

på de primära och sekundära spänningarna är viktigt vid bergarbeten under ytan eftersom bergets 

hållfasthet ofta överskrids och instabiliteten som då bildas kan ha stora konsekvenser (Hoek 2007). Till 

exempel kan höga primärspänningar i bergmassan innan berguttag leda till höga sekundärspänningar, 

vilket kan medföra brott i berget (Nordlund et al. 1998). 
 

2.1.1 Primära spänningar 
Det primära spänningsfältet kan normalt sett beskrivas med en vertikal huvudspänning, σv, och två 

horisontella spänningar, σh och σH, där σh representerar den mindre horisontella spänningen och σH 

representerar den större. Faktorer som påverkar det primära spänningstillståndet är exempelvis 

topografi, sprickor, erosion och inlandsis, samt tektoniska spänningar i jordskorpan (Nordlund et al. 

1998). Innan bergspänningsmätningar kunde göras antogs det vanligtvis att vertikalspänningen 

bestämdes av tyngden av överliggande berg med formeln: 

 

σ𝑣 = ρgh                                                                                      (1) 
där σv är vertikalspänningen 
ρ är bergets densitet 
g är tyngdaccelerationen och  
h är djupet 

 

Bergspänningsmätningar har visat att vertikalspänningen i de flesta fall stämmer överens med det 

teoretiska värdet som bestäms utifrån överliggande bergets tyngd (Nelson 1998). 
De horisontella spänningarna som verkar är svårare att uppskatta då de påverkas mycket av till 

exempel topografi och geologiska processer. Det finns olika sätt att ta reda på horisontalspänningarna, 

ett av dessa beskrivs av Hoek (2007) då förhållandet mellan den genomsnittliga horisontella spänningen 

och den vertikala spänningen betecknas av bokstaven k. 

 

𝑘 =
σℎ

σ𝑣
                                                                                           (2) 

σh kan då uppskattas med: 

 

σℎ = 𝑘σ𝑣 = 𝑘ρgh                                                                               (3)  

 
Enligt mätningar av horisontella spänningar runt om i världen är k ofta högt på litet djup och minskar 

sedan med djupet (Hoek 2007). 

Det primära spänningsfältet beskrivet ovan är teoretiskt och går endast att applicera på flera 

kilometers djup där gravitationskraften dominerar. I verkligheten beror spänningsfältet närmare ytan, 

där vägtunnlar finns, till största del av tektonik och topografi (Hansen 2020a). 

 

2.1.2 Sekundära spänningar 

Innan berguttag sker är de primära spänningarna, σv, σh och σH, jämnt fördelade i bergmassan och vid 

berguttag störs det primära spänningsfältet, vilket gör att en ny uppsättning spänningar induceras kring 

hålrummet (Hoek 2007). Spänningarna där blir där ofta högre då de ursprungliga spänningarna har en 

mindre yta att verka på. Även lägre spänningar kan förekomma nära hålrummet (Viberg 1987). De nya 

spänningarna som uppstår kring tunneln är vinkelräta mot varandra, men kan vara vridet mot de primära 

spänningarna. De sekundära spänningarna som uppstår kan betecknas som tre huvudspänningar, σ1, σ2 

och σ3 (Figur 1). 



   
 

3 

 

 
Figur 1. Primärspänningarna σv, σh och σH som existerar innan berguttag och 

sekundärspänningarna σ1, σ2 och σ3 som uppstår kring tunneln efter berguttag. Illustration:  

Klara Skoog, efter Hoek (2007). 

Inom bergtekniken är tryckspänningar alltid positiva och av de tre huvudspänningarna är σ1 den största 

tryckspänningen och σ3 representerar den minsta tryckspänningen alternativt den största dragspänningen 

(Hoek 2007).  

 

2.1.3 Exempel från Vietas 

Spänningar i bergmassor varierar som nämnt ovan på grund av flera faktorer. När tunnlarna för Vietas 

vattenkraftverk byggdes gjordes mätningar av spänningarna i bergmassan. Dessa mätningar utfördes i 

borrhål långt från tunnlarna och mätvärdena avser därför den ostörda bergmassan, det vill säga primära 

spänningar. Borrhålen borrades från tunneltak, gavel eller vägg. Generellt var spänningen i bergmassan 

10–20 MPa, och spänningen var huvudsakligen enaxiell och horisontell. På vissa ställen var det dock 

smällberg, där spänningen var 40–50 MPa (Martna & Hansen 1986). Smällberg är när en del av berget 

exploderar på grund av höga spänningar (Nelson 1998). En mätning gjordes cirka en meter från 

tunnelväggen där spänningen uppmättes till 90 MPa (Martna & Hansen 1986). 

 

2.2 Brott i homogen bergmassa 
Ordet bergmassa refererar till den kombinerade sammansättningen av bergblock, den eventuella 

förekomsten av grundvatten samt sprickor (Nelson 1998). Egenskaperna hos en bergart och dess 

sprickor är viktiga inom bergmekanik. Det som avgör egenskaperna hos en bergart är vilka mineraler 

den innehåller och under vilka förhållanden den skapades (Nordlund et al. 1998). Den avgörande faktorn 

för brott i en homogen bergmassa är det tredimensionella spänningsfältet (primära och sekundära 

spänningar). I generella drag finns två typer av brott, sega och spröda brott. Segt brott uppstår under 

plastisk deformation och ett sprött brott sker efter försumbar plastisk deformation. Kristallint berg 

betecknas ofta som sprött, och beroende på bergart varierar dess sprödhet. Beroende på 

spänningstillståndet i bergmassan går det att dela in brottmekanismerna i fyra olika kategorier (Figur 2): 
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• Dragbrott 

Är ett resultat av dragspänningar, som orsakas av spänningskoncentrationer i bergmassan på 

grund av defekter i massan. Denna typ av brott ger generellt upphov till en rå och ojämn brottyta. 

• Spjälkbrott  

Är ett resultat av enaxiell eller triaxiell belastning av massan med låga σ2- och σ3-värden (σ1>> 

σ2> σ3). Den primära anledningen till att spjälkbrott sker är på grund av defekter i bergmassan 

samt initiering och fortplantning av mikrosprickor som har en sub-parallell riktning till σ1. Hur 

dessa mikrosprickor uppstår finns det flera teorier om. 

• Skjuvbrott 

Sker när belastningen är triaxiell. Brottet sker på grund av existerande defekter i bergmassan 

samt av dragsprickor som uppstår i parallell riktning till σ1. Initialt är brottsmekanismen lik de 

vid spjälkbrott men övergår sedan till att bli ett skjuvbrott.  

• Stukning 

Stukning sker om bergmassan har porer och det är ett högt hydrostatiskt tryck (Nordlund et al. 

1998). 

 
Figur 2. Brottmekanismer vid olika spänningstillstånd illustrerat med hjälp av Mohrs cirklar.  

1. Dragbrott, 2. Spjälkbrott, 3. Skjuvbrott, 4. Stukning. Illustration: Minna Larsson, efter  

Nordlund (1998). 

 

Det finns tre olika orsaker till att bergbrott sker: 
• Hållfastheten i berget är låg 

• Brott sker längs svaghetsplan och sprickor (gäller för tunnlar vid låga djup med låga spänningar) 

• Brott i berg med hög hållfasthet på grund av höga bergspänningar (vanligt förekommande i 

gruvor på stort djup) (Nelson 1998). 
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2.2.1 Brottkriterium 
Brott i berg kan beskrivas matematiskt genom bland annat Mohr-Coulombs brottkriterium och Hoek 

Browns brottkriterium. Mohr-Coulombs brottkriterium kan användas för ett elastiskt linjärt material. 

Skjuvhållfastheten (τ) i bergmaterialet (eller jordmaterialet) kan beskrivas genom ett samband mellan 

kohesion, normalspänning och friktion. Kohesionen (c) är en konstant beroende på bergart, och 

normalspänningen (σn) beror på friktionskoefficienten (tanΦ). Skjuvhållfastheten enligt Mohr-

Coulombs brottkriterium kan således defineras;  

 

𝜏 = 𝑐 + 𝜎𝑛 × 𝑡𝑎𝑛𝛷                                                                   (4) 

 
Hoek-Browns brottkriterium bygger på erfarenhet, och beskriver den spänning (σ1) där berg går i brott. 

𝜎1 = 𝜎3 + √𝑚𝜎3 + 𝑠𝜎𝑐
2                                                                     (5) 

 

där σ1 = största huvudspänningen vid brott 
σ3 = minsta huvudspänningen vid brott 
σc = enaxiella tryckhållfastheten (hos ett prov av materialet) 
m och s i ekvationen är enhetslösa parametrar som beror på materialets egenskaper. De kan bestämmas 

genom bedömning av bergmassans RMR-värde (Nelson 1998). 

 

2.3 Sprickor 
Sprickor uppstår där det finns defekter, diskontinuiteter eller heterogenitet i bergarten, där det också 

finns spänningskoncentrationer. Spänningskoncentrationer uppstår på grund av tektoniska, termala, 

litostatiska spänningar eller av högt vattentryck. Storleken på sprickor varierar från mikroskopisk till 

tektonisk skala. Kunskap om sprickor är viktigt inom hydrogeologi och geoteknik bland annat för att 

fluider kan transporteras genom sprickorna (National research council 1996). Sprickor försvagar berget, 

och särskilt viktigt är skjuvhållfastheten i sprickan. Det vill säga hållfastheten i sprickytan i riktning mot 

sprickplanet. Sprickans egenskaper beror på; 
• Vattenförekomst i sprickan 

• Råheten på sprickan 

• Mineraltillväxt/fyllning 

• Mängden mineraltillväxt/fyllning på sprickytan 

• Vidden på sprickan (amplituden) 

• Hur hårt de två sidorna av sprickan trycks mot varandra (tryckhållfastheten).  

 
Till exempel har en spricka med jämn sprickyta lägre skjuvhållfasthet än en spricka som har en rå 

sprickyta med mer relief. De mineral som bildas i sprickan är ofta mineral som är mjuka och har låg 

hållfasthet, såsom kalcit, lermineral, klorit och talk. Att mineraltillväxt sker i sprickan är på grund av 

vattenförekomst i berget och mineral kan således avsättas på ytorna av sprickan. Generellt sett minskar 

sprickans hållfasthet med ökad mineraltillväxt eller ökad amplitud på sprickan. Förekomsten av vatten 

minskar även det hållfastheten, i och med att vatten utövar tryck på sprickytorna. Lermineral blandat 

med vatten minskar också hållfastheten på sprickan, på grund av att det ökar halkigheten på sprickan 

(Nordlund et al. 1998). Vidare har sprickor olika brottegenskaper, vilka beror på normalspänningens 

storlek och egenskaperna hos sprickytan samt dess lutning. Om sprickytan är jämn beror 

skjuvhållfastheten på normalspänningens magnitud och egenskaper på sprickytan enligt: 

 

𝜏𝑟 = 𝜎𝑛 × 𝑡𝑎𝑛𝛷                                                                  (6) 

 
där τr = skjuvhållfastheten för en jämn spricka 

σn = normalspänningens storlek 

Φ = friktionsvinkel. 
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Om sprickytan istället är ojämn (sprickytan har så kallade trappor eller klackar) finns det en 

kohensionsvariabel, c, i villkoret för hållfasthet (ekvation 7). Friktionsvinkeln Φ ökar med vinkeln i, där 

i refererar till lutningen mellan trappan/klacken och skjuvplanet (Nelson 1998). 

 

𝜏 = 𝑐 + 𝜎𝑛 × 𝑡𝑎𝑛(𝛷 + 𝑖)                                                           (7) 
 

där 𝜏 = skjuvhållfastheten för en ojämn spricka 

c = kohesionsvariabel 

σn = normalspänningens storlek 

Φ = friktionsvinkel. 

i = vinkeln mellan trappan/klacken och skjuvplanet 

 
Ovan beskrivit är brottegenskaperna hos sprickor utan mineraltillväxt, men det är vanligt att det finns 

tillväxt av mineral på sprickans ytor. En mineralfylld sprickas brottegenskaper skiljer sig från en utan 

mineraltillväxt eller fyllning. När tjockleken på mineraltillväxten är större än amplituden av sprickan, 

då beror skjuvhållfastheten på mineraltillväxten eller fyllningen i sprickan. Om mineralfyllnaden eller 

tillväxten är mindre än amplituden av råheten på sprickan (klackar eller stegen på sprickan), då kommer 

sprickytorna vara i kontakt med varandra på vissa ställen och på andra kommer det finnas mineraltillväxt 

som separerar dem från varandra. Vidare kan sprickor som har mineraltillväxt eller fyllnad som gör att 

ytorna inte vidrör varandra komma i kontakt igen genom skjuvning (Nordlund et al. 1998). 
 

2.4 Klassificeringsmetoder 

2.4.1 Q-systemet 

Q-systemet är en klassificeringsmetod som har utvecklas ur praktiska fall vid Norges Geotekniska 

Institut. Metoden beskriver bergkvalitet enligt: 

 

𝑄 =
𝑅𝑄𝐷

𝐽𝑛
×

𝐽𝑟

𝐽𝑎
×

𝐽𝑤

𝑆𝑅𝐹
                                                                    (8) 

 

Där Q varierar från 0,001 till 1000 (logaritmisk skala) där 1000 är mycket bra berg och beror på följande 

parametrar: 

• RQD – uppsprickningsgrad 

• Jn – Antalet sprickgrupper 

• Jr – Råheten på sprickytan 

• Ja – Sprickans omvandlingsgrad 

• Jw – Grundvattenförhållanden 

• SRF – Spänningsreduktionsfaktor 

 
𝑅𝑄𝐷

𝐽𝑛
  beskriver storleken av partiklarna i bergmassan. 

 
𝐽𝑟

𝐽𝑎
  beskriver råhet, friktion och fyllningsmaterialet hos sprickytorna. 

 
𝐽𝑤

𝑆𝑅𝐹
  beskriver den aktiva spänningen i materialet. 

 

Metoden beskrivs mer ingående i Practial Rock Engineering (Hoek 2007). Parametrarna hos Q-systemet 

kan avläsas ur en borrkärna alternativt kartering av berget. Ur Q-systemet har även 

förstärkningsrekommendationer skapats gällande bergbultning och sprutbetong. Metoden används 

mycket i och med att rekommendationerna gällande förstärkning är lätta att använda (Nelson 1998). 

 

2.4.2 RMR-metoden 

Rock Mass Rating (RMR) är ett välanvänt klassificeringssystemen och utvecklades av Bieniawski under 

1972–1973 och har därefter modifierats. Metoden använder sex olika parametrar. 
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• Enaxiell tryckhållfasthet 

• RQD- uppsprickningsgrad 

• Sprickavstånd 

• Spricktillstånd 

• Grundvattenförhållanden 

• Sprickorientering 

Var och en av dessa parametrar poängsätts enligt ett system varpå summan av poängen för parametrarna 

utgör RMR för bergmassan (Nelson 1998). Bergmassan kan därefter klassificeras efter RMR-värdet. 

Det maximala RMR-värdet som en bergmassa kan få är 100 och klassificeras då som mycket bra berg. 

Om en bergmassa har ett RMR-värde under 20 klassas det som mycket dålig berg (tabell 1) (Bieniawski 

1989). 

 
Tabell 1. Klassificering av berg enligt RMR-systemet. 

Klassificering RMR 

1-Mycket bra berg 81–100 

2-Bra berg 61–80 

3-Okej berg 41–60 

4-Dåligt berg 21–40 

5-Mycket dåligt berg <20 

Källa: Bieniawski 1989 

 

2.6 Bultar 
Det finns olika metoder för bergförstärkning vid berguttag, varav bultning är en. Bergbultar kan åtgärda 

bergmekaniska problem så som ras av enskilda bergblock, instabil valvbildning och bergblock som har 

tendens att glida (Nelson 1998). Fördelar med bultning är att det är en ekonomisk och enkel 

bergförstärkningsmetod som lätt går att anpassa och som har omfattande mekaniseringsmöjligheter.  

Ytterligare fördelar med bergbultning är möjligheten att använda bultning i kombination med andra 

förstärkningsmetoder såsom betongsprutning, nätning och betonggjutning (Bjurström & Heimersson 

1979). I berg som har låga primärspänningar ska bergbulten kunna ta upp vikten av ett potentiellt 

bergutfall. Således ska bergbulten kunna ta upp mer last än vikten av blocket. I bergmassor med höga 

spänningar sker deformation i mjuka bergarter och smällberg i bergarter med högre hållfasthet. Således 

måste bergbult i berg med höga spänningar anpassas till att kunna hantera något av ovanstående fall (Li 

2017). Bultar fungerar genom att ta upp last genom skjuvning eller drag. Till exempel en bult som tar 

upp draglast (bottenförankrad bult), där maximala belastningen benämns som σmax. Vidare är den 

maximala kraften som inverkar på bulten fmax och A är tvärsnittsarean av bulten (ekvation 9). 

 

𝜎𝑚𝑎𝑥 =
𝐹𝑚𝑎𝑥

𝐴
                                                                               (9) 

 

Beroende på hur bulten kan förankras i bergmassan kan bergbultar delas in i fyra olika typer:  

• Bottenförankrad bergbult (förspänd) 

Bulten består av bricka och mutter som tar upp draglast. Vid bultens botten finns det en expander 

som utvidgas när muttern dras åt. En bottenförankrad bult passar enbart till att ta dragspänning. 

 

• Friktionsbult 

Används främst vid konventionell tunneldrivning som driftförstärkning. Bulten kan med hjälp 

av friktionskrafter bära upp last genom att hydrauliskt förstora en bult mindre än borrhålet eller 

tvinga in en bult med större diameter än borrhålet. 
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• Icke förspända ingjutna bergbultar (slak bult) 

Bultarna är fullständigt ingjutna och kan därmed ta upp såväl skjuvspänningar som 

dragspänningar.  

 

• Bottenförankrad och ingjuten bult 

Det är vanligt förekommande att bottenförankrade bergbultar också är ingjutna. Genom att 

ingjutna bulten skyddas den mot korrosion och livslängden ökar (Nelson 1998). 

 

Det finns två huvudsakliga metoder gällande förstärkning med bergbult: 

• Systematisk bultning 

Bergbultarna placeras i ett bestämt mönster. Systematisk bultning med korta cc-avstånd 

(centrum till centrum) passar för mycket dåligt berg med en stor svaghetszon. 

 

• Selektiv bultning 

Bergbult sätts in vid behov för att förhindra utfall av bergblock (Li 2017). 

 

2.6.1 Dimensionering av bultning 

Dimensionering av bultning innebär att bestämma dimensioner och den kapacitet bergbultningen ska 

ha. Syftet med dimensionering är att hitta en balans mellan nödvändigt förstärkningsbehov och den 

förstärkande effekten hos bultsystemet. Således gäller det att kombinera rådande bergspänningar med 

olika bultparametrar: 

• Bultlängd 

• Riktning och placering av bult 

• Avstånd mellan bultarna såväl längs tunneln som tvärs över 

• Bulttyp 

• Ev. kraft hos förspänning av bult (Bjurström & Heimersson 1979). 

 

2.7 Valvbildning 
När lasten som ett valv bär fördelas som tryckkraft till sidorna av hålrummet fås en momentfri 

konstruktion, det vill säga ett valv (Viberg 1987). Begreppet spännvidd används ofta för att beskriva 

storleken på ett valv och är avståndet mellan valvets anfang (där valvet övergår till bergvägg). För att 

valvbildning ska uppstå krävs att en spänning ska kunna transporteras i valvet och ner i valvets anfang. 

Därför är bergmassans egenskaper, såsom sprickor och dess riktningar, betydande för valvbildning i 

bergmassan. Valvbildning beror även av styvheten i anfangen (Lindfors et al. 2019).  

I en sprickig bergmassa kan enskilda block falla ned på grund av dess tyngd och om nedfall av block 

sker utan att bergrummet kollapsar antas det att valvverkan är aktiv. Friktionskrafterna mellan blocken 

är det som motverkar nedfall av block och blockets massa är det som pådriver nedfallet. Valvbildning 

kan uppstå genom att anpassa formen på bergrummet efter gällande spänningar och i regel ska 

valvbildning uppstå när tryckkrafterna är tillräckligt stora att friktionen mellan blocken kan stabilisera 

konstruktionen (Nelson 1998). 

Stabiliteten hos ett valv påverkas av många faktorer, däribland horisontalspänningen, orientering och 

form på sprickor, sprickornas hållfasthet samt deformationsegenskaper (Viberg 1987). De tre sätt ett 

valv kan kollapsa på är genom glidning i spricka, krossning av spricka eller block och rotation av block. 

Krossning av spricka eller block sker när belastningen på bergmassan överskrider bergets 

tryckhållfasthet. Varför detta sker kan vara att den verkliga kontaktytan mellan blocken är lokalt 

begränsad eller på grund av en svaghetszon i bergmassan. Risken för glidning är det som anses begränsa 

ett valvs bärförmåga mest (Nelson 1998). Glidning i spricka kan ske när trycklinjen skär sprickplanen i 

en ofördelaktig riktning. Att glidning sker överhuvudtaget beror även på sprickornas 

hållfasthetsegenskaper. Vid glidning minskar spänningen i valvet och orsakar en förändring i 

trycklinjens geometri (Lindfors et al. 2019). Rotation av block förekommer om trycklinjen hamnar 

utanför valvet (Nelson 1998). 
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Vid berguttag bildas ett naturligt valv på ett visst avstånd från tunneltaket och närmare tunneln 

uppstår en svaghetszon, som kan variera i storlek. Hur stor denna svaghetszon är ligger i grund för vilken 

typ av förstärkning som kan användas i bergrummet (Li 2017).  

 

2.8 Valvbildande bultning (konstruktiv bultning) 
Om bergmassan innehåller mycket sprickor och block är det möjligt att skapa ett valv med hjälp av 

bergbultar. Valvet skapas genom att systematiskt bulta med förspända bultar placerade i taket av 

bergrummet. Valvet som bildas beror på flera mekanismer som är ett resultat av samverkan mellan berg 

och bult. Ytterligare är att bulten förhindrar utfall av block. I och med detta sker en spänningsomlagring 

i berget och uppsprickning och/eller uppluckring av berg vid bergrummets kant reduceras (Figur 3) 

(Bjurström & Heimersson 1979). Bultarna ska vara tillräckligt långa så att de når det naturliga valvet i 

berget (blåa området i figur 3). Vidare är bultarna placerade tillräckligt nära varandra för att ett bärande 

valv kan bildas med hjälp av bultningen. I mycket dåligt berg kan svaghetszonen mellan tunneltaket och 

det naturliga valvet vara allt för stor för att bultarna ska nå det naturliga valvet. För att motverka utfall 

behövs således flera förstärkningsmetoder, såsom sprutbetong i kombination med bultning. Bultningen 

kan bestå av långa respektive korta bultar som är systematiskt placerade med korta cc-avstånd (Li 2017). 

 

 
Figur 3. Valvbildande bultning. a är bultavstånd (cc-avstånd), r är representativt sprickavstånd  

och s är spännvidd av tunneln. Illustration: Minna Larsson, efter Bjurström & Heimersson (1979). 

2.9 Modellen 
I slutet av 1950-talet utvecklade Tom Lang arbetet kring bergbultar och sprutbetong under ett projekt 

vid bergskedjan Snowy Mountains i Australien. Under denna tid skapade han en modell som visar hur 

bergbultar fungerar. Han använde sig av en vanlig hink med ett flertal stänger fastsittande i botten och 

fyllde hinken med grus i storleken 13–50 mm. Ett hårnät placerades ovanpå gruset och brickor och 

muttrar skruvades fast på stängerna. Hela hinken kunde sedan vändas upp och ner utan att grus föll ut 

ur hinken. Därefter tände Lang en tändsticka och eldade upp hårnätet, vilket gjorde att lite grus föll ur 

hinken och sedan rasade hela massan på grund av att gruset i hinken omfördelades. I denna modell 
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simulerade stängerna, brickorna och muttrarna bergbultar medan hårnätet simulerade sprutbetong (Sinha 

1989).  
Tom Langs förklaring till att modellen inte rasar är att en kompressionszon uppstår när bultarna i 

modellen spänns åt vilket gör att den simulerade bergmassan förstärks (Figur 4). Denna 

kompressionszon ska uppstå när bultavståndet (cc-avståndet) är mindre än tre gånger den genomsnittliga 

grus/stendiametern (𝑎 < 3 × 𝑑). Längden på bultarna ska vara ungefär det dubbla bultavståndet (𝑙 =
2𝑎) (Hoek 2007).  

    

 
Figur 4. Modell som simulerar bultförstärkning. a är bultavstånd, l är bultlängd och d är genomsnittlig 

diameter på grus/sten. Det orangefärgade området omfattar den kompressionszon som bildas och förstärker  

modellen när bultarna spänns åt. Illustration: Klara Skoog, efter Hoek (2007). 

Tom Langs hink-modell vidareutvecklades av U.S. Army Corps of Engineers (USACE) Waterways 

Experiment i Vicksburg, Mississippi. Den modell som användes i detta arbete är väldigt lik USACE-

modellen, men skiljer sig något. Både USACE-modellen och modellen som beskrivs i denna uppsats är 

fyrkantig till skillnad från Tom Langs modell. USACE-modellen har dock sidokanter på alla fyra sidor 

medan modellen för detta arbete endast har sidokanter på två sidor (Hoek 2007). Gemensamt för alla är 

att modellen simulerar ett bultat tunneltak i en sprickig bergmassa. Modellen i detta arbete var 820 x 

820 mm stor och spännvidden hos en vanlig tunnel är ungefär 10 gånger större, därför skulle den 

uppmätta spänningen i detta arbete kunna multipliceras med 10 för att få fram en verklighetstrogen 

spänning. Spänningen i makadammet i modellen bildas på två sätt, först genom förspänning med mutter 

och sen av makadammets tyngd när muttrarna lossas. Det bildas ett gravitationsvalv i makadammet 

(Hansen 2020b).  

Några studenter vid Dalhousie University i Nova Scotia, Kanada utförde experiment där de använde 

sig av en modell lik USACE-modellen för att undersöka bultavståndets betydelse. De baserade sitt arbete 

på Tom Langs förklaring om bultavstånd och kompressionszoner (Figur 4). I deras experiment använde 

de sig av bergkross i storleken 25–50 mm. Deras försök visade (likt Tom Langs förklaring) att modellen 

rasade när 𝑎 > 3 × 𝑑 och att modellen höll när 𝑎 < 3 × 𝑑. De testade även att byta storleken på brickor 

till en större och kom fram till att det gjorde att modellen höll bättre (Corkum 2017).  
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3. Metod 

3.1 Materiel 

• Ställning med låda, 820 x 820 x 250 mm 

• Plywoodskiva med 36 hål, cc-avstånd 130 mm 

• Rundbrickor, diameter 60 mm 

• Fyrkantsbrickor, 25 x 25 mm 

• Gängstänger, längd 283 mm, diameter 8 mm 

• Muttrar M8 

• Kupolmuttrar M8 

• Skruvtvingar 

• Manometrar 0,01–0,25 MPa 

• Filtbitar 

• Blocknycklar 

• Momentnycklar 

• Tumstock 

• Gummiklubba 

• Handskar 

• Järnvägsmakadam 32–64 mm (genomsnittlig diameter 48 mm) 

 

3.2 Arbetsgång 
Ställningen som användes bestod av en “låda” högst upp med en avtagbar bottenskiva (Figur 5). Två 

sidor av lådan hade innerkanter som simulerar stödet från tunnelväggen. Bottenskivan skruvades fast på 

ställningen underifrån med skruvtvingar. Bottenskivan bestod av 36 hål och i varje hål ställdes en “bult” 

bestående av en gängstång med rundbricka, mutter och kupolmutter underst. Järnvägsmakadam 

placerades i botten på lådan och byggdes sedan på ändå upp till översta kanten på lådan (Figur 6. 

Modelluppbyggnad. Foto: Beatrice  

Lundquist, med tillåtelse.Under uppbyggnadsprocessen av modellen lades inte stenarna så att de bildade 

kupoler, utan de placerades på ett slumpmässigt sätt.  
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Figur 5. Ställningen som användes för modellen. Låda högst upp  

med avtagbar botten. Foto: Klara Skoog. 

 
Figur 6. Modelluppbyggnad. Foto: Beatrice  

Lundquist, med tillåtelse. 

 
Fyra manometrar användes för att mäta tryck (som hädanefter kommer att beskrivas som spänning) och 

dessa sattes längs sidorna på lådan, skyddade från makadamen med en bit filt. När lådan var helt fylld 

med makadam placerades en större, rund bricka och en mindre, fyrkantig bricka på varje stång och fästes 

ovanifrån med en mutter. Stenarna arrangerades på så sätt att brickorna var relativt plana och inte lutade 
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(Figur 7). Muttrarna skruvades åt med en blocknyckel och därefter kunde manometrarna kalibreras så 

att alla visade 0,1 bar, som motsvarar 0,01 MPa. Med hjälp av en momentnyckel spändes bultarna åt 

med olika vridmoment beroende på försök. Gemensamt för varje försök var att bultarna spändes åt från 

mitten och utåt, vilket betyder att bultarna i mittenkransen spändes åt först, sedan den andra kransen och 

till sist den tredje kransen (Figur 8). Allt eftersom bultarna spändes åt, omarrangerade makadammet sig 

och bultarna behövde efterspännas med samma vridmoment. Efter att alla bultar spänts två gånger lästes 

spänningen av på varje manometer. Bottenskivan skruvades sedan loss (Figur 9) och manometrarna 

lästes av igen.  

 

 
Figur 7.  Modellen ovanifrån. Brickor och muttrar fastskruvade på stänger.  

Foto: Minna Larsson. 

                 N    

  Kolumn 1 Kolumn 2 Kolumn 3 Kolumn 4 Kolumn 5 Kolumn 6  

 Rad 1 1;1 1;2 1;3 1;4 1;5 1;6  

 Rad 2 2;1 2;2 2;3 2;4 2;5 2;6  

W Rad 3 3;1 3;2 3;3 3;4 3;5 3;6 E 

 Rad 4 4;1 4;2 4;3 4;4 4;5 4;6  

 Rad 5 5;1 5;2 5;3 5;4 5;5 5;6  

 Rad 6 6;1 6;2 6;3 6;4 6;5 6;6  

                 S    
Figur 8. Bultarna benämns enligt koordinatsystemet ovan. Grönt - mittersta/första kransen. Blått – andra kransen 

och gult – tredje kransen. 
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Figur 9. Modellen underifrån efter att bottenskivan tagits bort. Foto: Klara Skoog. 

 
Därefter undersöktes hur många bultar som kunde lossas utan att modellen rasade. Först lossades alla 

bultarna i mittenkransen och sedan bultarna i andra kransen. Bultarna lossades diagonalt från varandra. 

Till exempel om bult 4;4 skruvades bort först valdes sedan bult 3;3 som låg diagonalt från 4;4 (figur 8). 

På andra kransen fortsatte mönstret av att skruva av bultar som satt diagonalt från varandra. Till exempel 

skruvades bult 3;2 bort och sedan bult 4;5. Dock skruvades inte bultarna bort i samma ordning varje 

gång. På andra kransen skruvades hörnbultarna bort sist. I försök 7 och 8 skruvades bultarna bort i ett 

annat mönster. Mittenkransen lossades då som vanligt, men sedan lossades bultarna endast i kolumn 3 

och 4. Under försökens gång lästes manometrarna av regelbundet för att observera eventuella 

spänningsförändringar. I de fall att synliga valv uppstod mättes dess djup och spännvidd med en 

tumstock. Observera att spännvidden hos det naturliga valvet som uppstod i makadammet mättes mellan 

kvarstående bultar i riktning E-W, det vill säga där sidokanterna finns.   

Totalt gjordes tolv försök där tillvägagångsättet ändrades något mellan försöken. Hur hårt bultarna 

spändes åt varierade mellan försöken och vilka moment som användes för respektive försök kan ses i 

Tabell 2. Figur 10 och Figur 11 visar manometerplacering för varje försök. 
 

Tabell 2. Moment för varje försök. Asteriskerna vid försök 7 och 8 indikerar att bultarna lossades i ett annat 

mönster i jämförelse med resterande försök. 

Försök Moment 

1 3 

2 5 

3 7 

4 9 

5 11 

6 7 

7 8* 

8 8* 

9 8 

10 8 

11 3 

12 5 
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Figur 10. Placering av manometrar i försök 1–6 och  

9–12. Illustration: Klara Skoog. 

 
Figur 11. Placering av manometrar i försök 7 och 8.  

Illustration: Klara Skoog. 

3.3 Datainsamling                     
När alla praktiska försök var gjorda samlades information till bakgrundsavsnittet i uppsatsen med fokus 

på spänningar i berg, valv och dess egenskaper, bergmassans egenskaper samt bultmetoder. Källorna 

hittades genom att söka på internet: Google, GeoRef och Scopus med nyckelord såsom bergmassan, 

bergspänning, valvverkan, valv, valvspännvid, spännvidd, bergbultning, bult, bergssprickor, sprickor i 

berg (sökning gjordes även med engelsk översättning till orden). Viss litteratur tillhandahölls av 

handledaren för arbetet. Böcker om bergteknik och bergmekanik från Uppsalas universitetsbibliotek 

användes också i studien samt en bok beställd från Lunds universitetsbibliotek. Källorna som använts 

har refererats till i flertalet publikationer, och i de flesta fall har originalkällan använts men vissa 

originalkällor var för gamla för att få tag på. Publikationer från myndigheter ansågs vara tillförlitliga. 
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4. Utförande och resultat 
Observera att makadampartiklar benämns som stenar i kapitlet. 

 

4.1 Försök 1 
Modellen byggdes upp med relativt stora stenar (>48 mm i diameter) i botten. Manometrarna placerades 

en på varje sida, manometer 1 på E, manometer 2 på N, manometer 3 på W och manometer 4 på S (Figur 

10). Bultarna spändes med momentnyckel till 3 Nm. Ett försök gjordes att åstadkomma samma tryck i 

alla manometrar genom att spänna åt bultarna närmast de manometrar som visade lägre spänning. 

Cirka 15 stenar följde med ner när botten togs bort. Mittenkransen av bultar togs bort (4;4, 3;3, 4;3, 

3;4). Bult 4;5 lossades på andra kransen, sedan 3;2, 2;4, 5;3 (två stenar följde med ner). Fortsatte lossa 

3;5 (sten rasade) 5;4 (sten rasade). Bult 2;3 lossades och hela modellen rasade. Totalt kunde 6 bultar 

lossas på andra kransen utan att kollaps. Figur 12 visar vilka bultar som kunde lossas. Figur 13 visar 

uppmätta spänningen i samtliga manometrar och spännvidd mot lossad bult. Även om ett synligt valv 

inte kunde observeras var valvets största spännvidd mellan bult 3;1 och 3;6, vilket var 59 cm. 

 
                                  N (2)   

  Kolumn 1 Kolumn 2 Kolumn 3 Kolumn 4 Kolumn 5 Kolumn 6  

 Rad 1 1;1 1;2 1;3 1;4 1;5 1;6  

 Rad 2 2;1 2;2 2;3 2;4 2;5 2;6  

 W (3) Rad 3 3;1 3;2 3;3 3;4 3;5 3;6 E (1) 

 Rad 4 4;1 4;2 4;3 4;4 4;5 4;6  

 Rad 5 5;1 5;2 5;3 5;4 5;5 5;6  

 Rad 6 6;1 6;2 6;3 6;4 6;5 6;6  

                                                           S (4)  
Figur 12. Försök 1, borttagna bultar är röda. Inte helt lossad bult är orange. Manometernummer i parantes. 

 

  
Figur 13. Försök 1. Spänning och spännvidd vid lossad bult. 
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4.2 Försök 2 
Modellen byggdes upp med relativt stora stenar (>48 mm i diameter) i botten. Manometrarna placerades 

enligt Figur 10. Bultarna spändes med momentnyckel till 5 Nm. Bultarna omkring manometer 2 spändes 

till 5,5 Nm för att försöka öka spänningen.  
Botten togs bort och cirka 12 stenar följde med ner. Mittenkransen tas bort (4;4, 3;3, 3;4, 4;3) Några 

stenar rasade när varje bult skruvades upp och vid 4;3 lossnade en sten och 3;3 bulten. 3;5 lossades ett 

halvt varv och flertalet stenar rasade samt bult 3;4 och 4;4 från mittenkransen. Ett valv observerades 

med ett uppskattat djup på ca 10 cm. 3;5 lossades mer men inte helt innan allt rasade. Ingen bult på 

andra kransen kunde lossas helt utan ras. Figur 14 visar vilka bultar som kunde lossas. Figur 15 visar 

uppmätta spänningen i samtliga manometrar och spännvidd mot lossad bult. Valvets spännvidd mellan 

4;2 och 4;5 var 33 cm.  
 

                                                      N (2)  

  Kolumn 1 Kolumn 2 Kolumn 3 Kolumn 4 Kolumn 5 Kolumn 6  

 Rad 1 1;1 1;2 1;3 1;4 1;5 1;6  

 Rad 2 2;1 2;2 2;3 2;4 2;5 2;6  

      W (3) Rad 3 3;1 3;2 3;3 3;4 3;5 3;6 E (1) 

 Rad 4 4;1 4;2 4;3 4;4 4;5 4;6  

 Rad 5 5;1 5;2 5;3 5;4 5;5 5;6  

 Rad 6 6;1 6;2 6;3 6;4 6;5 6;6  

                    S (4)    
Figur 14. Försök 2, borttagna bultar är röda. Inte helt lossad bult är orange. Manometernummer i parantes. 

 
Figur 15. Försök 2. Spänning och spännvidd vid lossad bult. 
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4.3 Försök 3 
Modellen byggdes upp med relativt stora stenar (>48 mm i diameter) i botten. Manometrarna placerades 

enligt Figur 10. Bultarna spändes stegvis upp till 7 Nm genom att först spänna till 3 Nm, sen 5 Nm och 

till sist 7 Nm. Bultarna omkring manometer 3 spändes med 8 Nm för att försöka öka spänningen. Botten 

sviktade något på modellens N-sida. 
Botten togs bort och manometrarna lästes av, 10 stenar följde med ner med botten. Bult 4;4 lossades 

först, sedan, 3;3, 4;3 och 3;4. Tre stenar rasade totalt när mittenkransen lossades. Bult 5;4 lossades på 

andra kransen, sedan 2;3. 3;5 lossades (fyra stenar rasade) men allt rasar innan 3;5 är helt loss. Totalt 2 

bultar på andra kransen gick att lossa utan ras. Valvets största spännvidd mellan W – E var 33 cm. Figur 

16 visar vilka bultar som kunde lossas. Figur 17 visar uppmätta spänningen i samtliga manometrar och 

spännvidd mot lossad bult.   
 
              N (2)    

  Kolumn 1 Kolumn 2 Kolumn 3 Kolumn 4 Kolumn 5 Kolumn 6  

 Rad 1 1;1 1;2 1;3 1;4 1;5 1;6  

 Rad 2 2;1 2;2 2;3 2;4 2;5 2;6  

   W (3) Rad 3 3;1 3;2 3;3 3;4 3;5 3;6 E (1) 

 Rad 4 4;1 4;2 4;3 4;4 4;5 4;6  

 Rad 5 5;1 5;2 5;3 5;4 5;5 5;6  

 Rad 6 6;1 6;2 6;3 6;4 6;5 6;6  

                    S (4)    
Figur 16. Försök 3, borttagna bultar är röda. Inte helt lossad bult är orange. Manometernummer i parantes. 

 

 
Figur 17. Försök 3. Spänning och spännvidd vid lossad bult. 
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4.4 Försök 4 
Modellen byggdes upp med relativt stora stenar (>48 mm i diameter) i botten. Manometrarna placerades 

enligt Figur 10. Bultarna spändes stegvis upp till 9 Nm genom att först spänna till 5 Nm, sen 7 Nm och 

till sist 9 Nm. 
Botten lossades och 5 stenar följde med ner. Mittenkransen lossades (4;4, 3;3, 4;3), 3;4 lossades inte 

helt innan cirka 15 stenar rasade. Ett synligt valv bildades mellan 3;2 och 3;4. 5;4 lossades först på andra 

kransen, sedan 2;3, 3;5, 4;2, 5;3, 2;4, 4;5 (2 stenar rasar), 3;2 (några stenar lossnade). Hörnbult 5;5 i 

andra kransen lossades och 3–4 stenar rasade. Ett valv mellan 3;2 och 3;6 observerades (50 cm vidd). 

2;2 lossades och makadammet i hörnet diagonalt över modellen vid bult 5;5 rörde på sig. 5;2 lossades 

halvvägs innan modellen rasade. Totalt 10 bultar på andra kransen gick att lossa utan att modellen 

rasade. Valvet största spännvidd i riktningen W – E var 59 cm. Figur 18 visar vilka bultar som kunde 

lossas. Figur 19 visar uppmätta spänningen i samtliga manometrar och spännvidd mot lossad bult.  
     

          N (2) 

   

 

  Kolumn 1 Kolumn 2 Kolumn 3 Kolumn 4 Kolumn 5 Kolumn 6  

 Rad 1 1;1 1;2 1;3 1;4 1;5 1;6  

 Rad 2 2;1 2;2 2;3 2;4 2;5 2;6  

 W (3) Rad 3 3;1 3;2 3;3 3;4 3;5 3;6 E (1) 

 Rad 4 4;1 4;2 4;3 4;4 4;5 4;6  

 Rad 5 5;1 5;2 5;3 5;4 5;5 5;6  

 Rad 6 6;1 6;2 6;3 6;4 6;5 6;6  

                    S (4)    
Figur 18. Försök 4. Borttagna bultar är röda. Inte helt lossad bult är orange. Manometernummer i parantes. 

 

 
Figur 19. Försök 4. Spänning och spännvidd vid lossad bult. 
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4.5 Försök 5 
Modellen byggdes upp med relativt stora stenar (>48 mm i diameter) i botten. Manometrarna placerades 

enligt Figur 10. Bultarna spändes stegvis upp till 11 Nm genom att först spänna till 5 Nm, sen 7 Nm, 

sen 9 Nm och till sist 11 Nm. Bultarna omkring manometer 1 och 2 spänns åt med vridmoment 13 Nm 

för att försöka åstadkomma en jämnare spänning över modellen.  
Botten togs bort och manometrarna lästes av, 7 stenar följde med ner. Bult 4;4, 3;3 lossades och två 

stenar rasade, ett valv med ett djup på 6,5 cm och vidd på 14,5 cm gick att observera. 4;3, 3;4 lossades 

och några stenar rasade. Bult 4;3 åkte ner några centimeter. 4;5, 3;2, 5;3 lossades och 3 stenar rasade på 

olika ställen i modellen. 2;4 lossades och några stenar föll. 4;2 lossades och en mängd stenar samt bult 

4;3 lossnade. En sten lossnade i hörnet diagonalt från 4;2. Ett synligt osymmetriskt valv gick att 

observera mellan 5;2, 5;3, 4;2 och 3;3 som hade ett djup på 18 cm och en vidd på 10–15 cm. Bult 2;3 

lossades och modellen rasade. Totalt kunde 5 bultar lossas på andra kransen utan ras. Valvet största 

spännvidd i riktningen W – E var 59 cm. Figur 20 visar vilka bultar som kunde lossas. Figur 21 visar 

uppmätta spänningen i samtliga manometrar och spännvidd mot lossad bult. 
     

          N (2) 

   

 

  Kolumn 1 Kolumn 2 Kolumn 3 Kolumn 4 Kolumn 5 Kolumn 6  

 Rad 1 1;1 1;2 1;3 1;4 1;5 1;6  

 Rad 2 2;1 2;2 2;3 2;4 2;5 2;6  

 W (3) Rad 3 3;1 3;2 3;3 3;4 3;5 3;6 E (1) 

 Rad 4 4;1 4;2 4;3 4;4 4;5 4;6  

 Rad 5 5;1 5;2 5;3 5;4 5;5 5;6  

 Rad 6 6;1 6;2 6;3 6;4 6;5 6;6  

                    S (4)    
Figur 20. Försök 5. Borttagna bultar är röda. Inte helt lossad bult är orange. Manometernummer i parantes. 

 

 
Figur 21. Försök 5. Spänning och spännvidd vid lossad bult. 
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4.6 Försök 6 
Modellen byggdes upp med relativt stora stenar (>48 mm i diameter) i botten. Manometrarna placerades 

enligt Figur 10. Bultarna spänns först till 5 Nm och sedan till 7 Nm. Bultarna omkring manometer 3 

spänns med 8 Nm för att försöka öka spänning.  
Botten lossades och manometrarna lästes av. Mittenkransen lossades i ordningen 3;4, 4;3, 4;4 och 

3;3. En sten rasade när 3;4 lossades. 4;5 lossades och en sten rasade. 3;2 lossades. 5;3 lossades och en 

sten rasade, sedan cirka 15 till. Ett valv med djupet 12 cm observerades. 2;4 kunde inte lossas helt innan 

modellen rasade. Totalt kunde 3 bultar på andra kransen lossas helt innan modellen rasade. Valvets 

största spännvidd i riktningen W – E var 46 cm. Figur 22 visar vilka bultar som kunde lossas. Figur 23 

visar uppmätta spänningen i samtliga manometrar och spännvidd mot lossad bult. 
     

           N (2) 

   

 

  Kolumn 1 Kolumn 2 Kolumn 3 Kolumn 4 Kolumn 5 Kolumn 6  

 Rad 1 1;1 1;2 1;3 1;4 1;5 1;6  

 Rad 2 2;1 2;2 2;3 2;4 2;5 2;6  

   W (3) Rad 3 3;1 3;2 3;3 3;4 3;5 3;6 E (1) 

 Rad 4 4;1 4;2 4;3 4;4 4;5 4;6  

 Rad 5 5;1 5;2 5;3 5;4 5;5 5;6  

 Rad 6 6;1 6;2 6;3 6;4 6;5 6;6  

                     S (4)    
Figur 22. Försök 6. Borttagna bultar är röda. Inte helt lossad bult är orange. Manometernummer i parantes. 

 

 
Figur 23. Försök 6. Spänning och spännvidd vid lossad bult. 
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4.7 Försök 7 
Modellen byggdes upp med relativt stora stenar (>48 mm i diameter) i botten. Manometer 1 och 2 

placerades på sida E och manometer 3 och 4 placerades på sida W, alla med ungefär 30 cm avstånd till 

sida N respektive S, se Figur 11. Bultarna spändes stegvis upp från 2 Nm, till 4 Nm, till 6 Nm och 

slutligen till 8 Nm. Bultarna omkring manometer 4 spändes åt med 9 Nm för att försöka öka spänningen.  

Botten lossades och cirka 40 stenar följde med ner (makadam i liten storlek, cirka 32–50 mm). 

Mittenkransen lossades, 4;4, 3;3, 4;3 (8 stenar rasade), 3;4 (4 stenar rasade). 5;4 lossades och 5;3 kunde 

endast vidröras försiktigt innan modellen rasade. Totalt 1 bult kunde lossas helt på andra kransen innan 

modellen rasade. Valvets största spännvidd i riktningen W – E var 33 cm. Figur 24 visar vilka bultar 

som kunde lossas. Figur 25 visar uppmätta spänningen i samtliga manometrar och spännvidd mot lossad 

bult. 

 

 
Figur 24. Försök 7. Borttagna bultar är röda. Inte helt lossad bult är orange. Manometernummer i parantes. 

 

 
Figur 25. Försök 7. Spänning och spännvidd vid lossad bult.   
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4.8 Försök 8 
Modellen byggdes upp med stora stenar (>48 mm i diameter) i botten. Manometrarna placerades på sida 

W och E enligt Figur 11. Bultarna spändes stegvis upp från 2 Nm, till 4 Nm, till 6 Nm och slutligen till 

8 Nm. Manometrarna visade olika värden och bultarna runt om drogs åt för att åstadkomma en jämnare 

spänning. Mellan manometer 1 och 4 drogs alla bultar till 10 Nm (rad 4, 5 och 6). 10 Nm drogs även 

vid manometer 2, (rad 1, 2 och 3, kolumn 4, 5 och 6). Vid manometer 3 släpptes bultarna med hjälp av 

en blocknyckel och spändes sedan till 6 Nm i och med att den låg väldigt högt. Efter det höjdes rad 4, 5 

och 6 och halva rad 1, 2 och 3 vid manometer 2 till 12 Nm. Sedan spändes samma rader till 13 Nm. 

Botten lossades och cirka 30 stenar följde med ner. Bult 6;5 spändes till 13 Nm efter att botten togs 

bort (gängan/muttern var trasig och det behövde användas en skiftnyckel för att hålla emot på 

undersidan). 4;4 lossades och 4 stenar rasade. 3;3, 4;3, 3;4 lossades och en bult samt några stenar rasade 

ner. 5;4 lossades nästan helt, några stenar rasade och sen rasade hela modellen innan 5;4 var helt 

uppskruvad. Inga bultar kunde lossas helt utanför mittkransen innan modellen rasade. Valvets största 

spännvidd i riktningen W – E var 33 cm. Figur 26 visar vilka bultar som kunde lossas. Figur 27 visar 

uppmätta spänningen i samtliga manometrar och spännvidd mot lossad bult. 

 

 
Figur 26. Försök 8. Borttagna bultar är röda. Inte helt lossad bult är orange. Manometernummer i parantes. 

 

 
Figur 27. Försök 8. Spänning och spännvidd vid lossad bult. 
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4.9 Försök 9 
Modellen byggdes upp med relativt stora stenar (>48 mm i diameter) i botten. Manometrarna placerades 

enligt Figur 10. Bultarna spändes stegvis upp från 4 Nm, till 6 Nm och slutligen till 8 Nm. Modellen 

packades med en gummiklubba och därefter spändes bultarna återigen till 8 Nm. Områden framför 

manometer 1, 2 och 3 packades med gummiklubba en gång till och bultarna i dessa områden spändes 

till 8 Nm. 
Botten lossades och cirka 20 stenar följde med ner. Mittenkransen lossades, 3;4, 4;3 (cirka 10 stenar 

rasade och ett valv kunde observeras med vidden 28,5 cm och djupet 9 cm). 4;4 lossades och 5 stenar 

följde med ner sedan ytterligare 3. 3;3 lossades. Bult 3;2 var svår att skruva upp (gängorna eller muttern 

var slitna) och en skiftnyckel på undersidan krävdes för att kunna hålla emot. Bulten rörde sig i sidled 

under uppskruvning och modellen rasade innan bulten var helt loss. Endast mittenkransen kunde lossas 

helt innan modellen rasade. Valvets största spännvidd i riktningen W – E var 33 cm. Figur 28 visar vilka 

bultar som kunde lossas. Figur 29 visar uppmätta spänningen i samtliga manometrar och spännvidd mot 

lossad bult. 
     

           N (2) 

   

 

  Kolumn 1 Kolumn 2 Kolumn 3 Kolumn 4 Kolumn 5 Kolumn 6  

 Rad 1 1;1 1;2 1;3 1;4 1;5 1;6  

 Rad 2 2;1 2;2 2;3 2;4 2;5 2;6  

 W (3) Rad 3 3;1 3;2 3;3 3;4 3;5 3;6 E (1) 

 Rad 4 4;1 4;2 4;3 4;4 4;5 4;6  

 Rad 5 5;1 5;2 5;3 5;4 5;5 5;6  

 Rad 6 6;1 6;2 6;3 6;4 6;5 6;6  

                     S (4)    
Figur 28. Försök 9. Borttagna bultar är röda. Inte helt lossad bult är orange. Manometernummer i parantes. 

 

 
Figur 29. Försök 9. Spänning och spännvidd vid lossad bult. 
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4.10 Försök 10 
Modellen byggdes upp med stora stenar (>48 mm i diameter) i botten. Manometrarna placerades enligt 

Figur 10. Mekanisk packning med gummiklubba gjordes under byggandets gång. Bultarna spändes till 

4 Nm och sen till 6 Nm för att sedan packas med gummiklubba och återigen spännas till 6 Nm. Bultarna 

spändes därefter till 8 Nm och mekanisk packning utfördes omkring manometer 2 och 4. Sedan spändes 

alla bultar till 8 Nm ytterligare en gång. För att försöka få en jämnare spänningsfördelning spändes 

områdena kring manometer 2, 3 och 4 till 10 Nm.  
Botten togs bort och 8 stenar följde med botten ner. 4;4, 3;3, 4;3 (4;3 och en sten rasade ner), 3;4 

lossades. 3;5 lossades och 8 stenar rasade trots att muttern inte var helt loss. Ett synligt valv kunde 

observeras med ett djup på 10 cm. 4;2 lossades men kunde inte lossas helt innan modellen rasade. En 

bult på andra kransen kunde lossas helt innan modellen rasade. Valvets största spännvidd i riktningen 

W – E var 46 cm. Figur 30 visar vilka bultar som kunde lossas. Figur 31 visar uppmätta spänningen i 

samtliga manometrar och spännvidd mot lossad bult. 
     

          N (2) 

   

 

  Kolumn 1 Kolumn 2 Kolumn 3 Kolumn 4 Kolumn 5 Kolumn 6  

 Rad 1 1;1 1;2 1;3 1;4 1;5 1;6  

 Rad 2 2;1 2;2 2;3 2;4 2;5 2;6  

 W (3) Rad 3 3;1 3;2 3;3 3;4 3;5 3;6 E (1) 

 Rad 4 4;1 4;2 4;3 4;4 4;5 4;6  

 Rad 5 5;1 5;2 5;3 5;4 5;5 5;6  

 Rad 6 6;1 6;2 6;3 6;4 6;5 6;6  

                    S (4)    
Figur 30. Försök 10. Borttagna bultar är röda. Inte helt lossad är orange. Manometernummer i parantes. 

 

 
Figur 31. Försök 10. Spänning och spännvidd vid lossad bult. 
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4.11 Försök 11 
Modellen byggdes upp med stora stenar (>48 mm i diameter) i botten. Manometrarna placerades enligt 

Figur 10. Bultarna spändes med momentnyckel till 3 Nm. Området omkring manometer 2 packades med 

en gummiklubba och bultarna i området spändes till 4 Nm. 
Botten lossades och cirka 10 stenar följde med botten ner. Mittenkransen lossades i ordningen 3;4, 

4;3, 4;4, 3;3. Sedan lossades 3;2, 4;5, 5;3 (samma spänning fortfarande enligt manometrarna), 2;4, 4;2, 

3;5, 5;4 (bult 3;5 och några stenar rasade, manometrarna sjönk marginellt), 2;3. Ett valv vid bult 3;5 

som var 12 cm djupt gick att observera. 5;2 kunde ej lossas helt innan modellen rasade. Totalt kunde 8 

bultar på andra kransen lossas helt innan modellen rasade. Valvets största spännvidd i riktningen W – E 

var 59 cm. Figur 32 visar vilka bultar som kunde lossas. Figur 33 visar uppmätta spänningen i samtliga 

manometrar och spännvidd mot lossad bult. 
     

          N (2) 

   

 

  Kolumn 1 Kolumn 2 Kolumn 3 Kolumn 4 Kolumn 5 Kolumn 6  

 Rad 1 1;1 1;2 1;3 1;4 1;5 1;6  

 Rad 2 2;1 2;2 2;3 2;4 2;5 2;6  

 W (3) Rad 3 3;1 3;2 3;3 3;4 3;5 3;6 E (1) 

 Rad 4 4;1 4;2 4;3 4;4 4;5 4;6  

 Rad 5 5;1 5;2 5;3 5;4 5;5 5;6  

 Rad 6 6;1 6;2 6;3 6;4 6;5 6;6  

                    S (4)    
Figur 32. Försök 11. Borttagna bultar är röda. Inte helt lossad bult är orange. Manometernummer i parantes. 

 

 
Figur 33. Försök 11. Spänning och spännvidd vid lossad bult. 
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4.12 Försök 12 
Modellen byggdes upp med relativt stora stenar (>48 mm i diameter) i botten. Manometrarna placerades 

enligt Figur 10. Bultarna spändes med momentnyckel först till 3 Nm och därefter till 5 Nm. Mekanisk 

packning med gummiklubba utfördes framför manometer 3 och 4 bultarna i området spändes till 5 Nm 

en gång till.  
Botten togs bort och 15 stenar följde med botten ner. 3;3 lossades och 8 stenar rasade. 4;4, 3;4 

lossades och ett synligt valv gick att observera som var cirka 9 cm djupt. 4;3 kunde inte skruvas av helt 

innan modellen rasade. Valvets största spännvidd i riktningen W – E var 33 cm. Figur 34 visar vilka 

bultar som kunde lossas. Figur 35 visar uppmätta spänningen i samtliga manometrar och spännvidd mot 

lossad bult. 

 

                   N (2)    

  Kolumn 1 Kolumn 2 Kolumn 3 Kolumn 4 Kolumn 5 Kolumn 6  

 Rad 1 1;1 1;2 1;3 1;4 1;5 1;6  

 Rad 2 2;1 2;2 2;3 2;4 2;5 2;6  

 W (3) Rad 3 3;1 3;2 3;3 3;4 3;5 3;6 E (1) 

 Rad 4 4;1 4;2 4;3 4;4 4;5 4;6  

 Rad 5 5;1 5;2 5;3 5;4 5;5 5;6  

 Rad 6 6;1 6;2 6;3 6;4 6;5 6;6  

                    S (4)    
Figur 34. Försök 12. Borttagna bultar är röda. Inte helt lossad bult är orange. Manometernummer i parantes. 

 

 
Figur 35. Försök 12. Spänning och spännvidd vid lossad bult. 
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4.13 Sammanfattning 
I Figur 36 visas spänningen hos samtliga manometrar när botten tagits bort vid alla försök. Figur 37 

visar spänningen hos alla manometrar och spännvidd innan kollaps vid varje försök. Spänningen i 

manometrarna sjönk generellt med att spännvidden ökade. Hur spänningen sjönk för varje bult går att 

se i figurerna ovan för varje försök.  

Gängorna och muttrarna blev allt sämre genom experimentet.  

 

 
Figur 36. Spänning hos manometrar mot moment i samtliga försök, när botten tagits bort. * innebär att 

manometrarna var placerade enligt figur 11. 

 

 
Figur 37. Spänning hos alla manometrar innan kollaps och spännvidd för varje försök. * innebär att 

manometrarna var placerade enligt figur 11. 
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5. Diskussion 
De försök där modellen höll längst var försök 4 och 11 där 10 respektive 8 bultar från andra kransen 

kunde lossas utan ras (Figur 18 och Figur 32), samt försök 1 och 5 då 6 respektive 5 bultar kunde lossas 

(Figur 12 och Figur 20). De två mest lyckade försöken hade vridmomenten 9 Nm respektive 3 Nm (Figur 

37), vilket tyder på att hur hårt modellen spänns åt inte verkar ha så stor betydelse för valvspännviddens 

storlek. Initialt i försök 1 (med vridmomentet 3 Nm), var spänningen relativ jämn, förutom i manometer 

2 som visade något lägre tryck än de andra. Innan kollaps var tryckskillnaderna mellan manometrarna 

något större, och som störst 0,002 MPa. I försök 4 var vridmomentet 9 Nm och spänningen var likvärd 

i manometer 1 och 3 (som sitter mittemot varandra), vilken var högre än spänningen i manometer 2 och 

4. Vid kollaps visade manometer 1 och 3 samma spänning och 2 och 4 hade också samma värde. 

Spänningen var betydligt högre både initialt och vid kollaps i försök 5 än i försök 11, vilket visar att en 

stor spännvidd har uppnåtts vid både högre och lägre spänningar (Figur 36 och Figur 37). 

Försök 5 hade vridmomentet 11 Nm och där var spänningen relativt ojämnt fördelad enligt 

manometrarna initialt, där manometer 3 var betydligt högre än resten. Precis innan kollaps skiljde sig 

manometer 1 och 3 med 0,001 MPa. Vridmoment för försök 11 var 3 Nm och även här var spänningen 

i manometer 1 och 3 jämn, men högre än spänningen i manometer 2 och 4. Skillnaden mellan spänningen 

i manometer 1 och 3 i de försök där spännvidden blev som störst (försök 4,5 och 11) var 0,001 MPa när 

modellen rasade (Figur 36 och Figur 37).Vid försök 4, 5 och 11 var spänningen, som redan nämnt, högre 

i manometer 1 och 3, vilket skulle kunna förklaras av att dessa manometrar satt på sida E och W, som 

båda hade sidokanter.  

Under i princip varje försök strävades det efter att spänningen skulle vara så jämn som möjligt mellan 

manometrarna genom att spänna åt bultar mer eller packa makadammet. Ibland ökade spänningen något 

i en manometer, men överlag var det väldigt svårt att fördela spänningen jämnt över hela modellen. 

Försök 1 hade den jämnaste spänningsfördelningen och är också ett av de försök där modellen höll bäst. 

Om spänningen var jämnare fördelad i de andra försöken hade möjligtvis fler bultar kunnat lossas.  

Att trycket är jämnt fördelat mellan motstående manometrar är ingen garanti för att försöket ska vara 

lyckat. I försök 10 som spändes till 8 Nm var nämligen spänningen jämnt fördelad mellan motstående 

manometrar, men det gick endast att lossa en bult på andra kransen utan kollaps (Figur 30). I försök 9 

som spändes till 8 Nm var spänningen relativt jämnt fördelad över alla manometrar, men där kunde 

endast mittenkransen lossas utan ras (Figur 28). Vid detta försök var det dock en trasig bult som troligen 

gjorde att modellen rasade, då den var svår att få loss utan att röra den i sidled.  

Lundquist och Pieslinger initiala resultat visade att det optimala vridmomentet för modellen var 6–9 

Nm och därför gjordes många försök i detta arbete med vridmoment i just det intervallet. Dock var det 

endast ett av försöken med vridmomentet 6–9 Nm som tillhörde de mest lyckade försöken, nämligen 

försök 4 med vridmomentet 9 Nm. Varför andra försök med moment mellan 6 och 9 Nm inte blev lika 

lyckade är svårt att svara på. Det skulle kunna bero på spänningsfördelningen i de övriga försöken eller 

att modellen var uppbyggd på ett gynnsamt sätt i just försök 4. Vidare ändrades Lundquist och 

Pieslingers resultat med hänsyn till resultaten i denna uppsats.  

Figur 36 visar spänningen mot moment hos alla försök precis när botten tagits bort. Försök 7, 8, 9 

och 10 har alla spänts upp till 8 Nm men manometrarna visar på olika spänningar för försöken. Detta 

kan bero på att makadammet orienterar sig olika, i och med att stenarna inte ligger likadant vid alla 

försöken. I två av försöken med moment 8 Nm (försök 7 och 8) avlägsnades bultarna i ett annat mönster 

än det i övriga försök, dock kunde väldigt få bultar lossas och mönstret skiljde sig därför inte speciellt 

mycket från resten av försöken. 

 

5.1 Förstärkningsmetod 
Stänger, muttrar och brickor simulerade i experimentet förspända bottenförankrade bergbultar och den 

bultningsmetod som användes är systematisk bultning. Systematisk bultning innebär att bultarna 

placeras enligt ett förutbestämt mönster och är lämpligt för likformigt berg med sprickor som har samma 

riktning. I modellen hade sprickorna inte samma riktning, och att minska avståndet mellan bultarna hade 

sannolikt ökat modellens hållfasthet. Bultavståndet i experimentet var 130 mm och den genomsnittliga 

stendiametern var 48 mm, vilket innebär att modellen ska vara hållbar enligt Tom Langs förklaring 

(Hoek 2007). Experimenten som utfördes av studenterna vid Dalhousie University visade att 

hållfastheten hos modellen ökade när bultavståndet minskade (Corkum 2017).  
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Huruvida selektiv bultning kan påverka hållfastheten hos modellen är svårt att svara på, men i och 

med att makadammet kan jämföras med mycket dåligt berg så är systematisk bultning den metod som 

bör användas. I och med att experimentet utfördes på liten skala kan det vara svårt att anpassa bultningen 

efter sprickriktningar och bergblock eftersom experimentet utfördes baklänges mot hur det sker i 

verkligheten (där berguttag sker först och sen bergförstärkning, och inte bergförstärkning och sedan 

uppbyggnad av berg). Nämnvärt är dock att experimentet ger en bild av hur bergförstärkning fungerar 

och hur spänningar i berg påverkar hållfastheten. 

                                                               

5.2 Sprickornas påverkan 
Sprickors riktningar, mängd och eventuella fyllnad har stor betydelse för hållfastheten i berg. I botten 

av modellen valdes relativt stora stenar ut (>48 mm i diameter) och placerades runt stängerna, men inte 

med syfte att bygga kupoler. Modellen fylldes sedan med makadam genom att hälla i makadammet, 

således ingen kontroll över riktningen på stenarna. Makadammet var mellan 32 till 64 mm i storlek och 

det fanns inte några generella sprickriktningar. Det antogs att modellen simulerade mycket sprickigt 

berg, därmed mycket dåligt berg. I och med att experimentet inte gav alla parametrar för att bedöma Q-

värde eller RMR-värde gjordes enbart en bedömning av mängden sprickor och dess riktningar. Att 

märka upp samtliga stenar som användes och lägga dem på exakt samma plats i modellen hade tagit mer 

tid än vad som fanns tillgängligt för arbetet, och därför hälldes makadammet i modellen. Således kan 

makadammet vara ogynnsamt orienterat i vissa av försöken. Kvoten RQD/Jn beskriver storleken av 

partiklarna och orientering av sprickorna och i detta experiment kan det antas att kvoten förändrades 

beroende på hur makadammet orienterade sig. Därmed förändrades även kvoten Jr/Jn som beskriver 

råheten av sprickorna. Till exempel ökar hållfastheten om två eller flera partiklar i kontakt med varandra 

passar väl ihop. Om båda kvoterna är gynnsamma under försökets förutsättningar kommer valv bildas 

då partiklarna låser varandra. 

Ett annat exempel på hur sprickor påverkar modellen är att trycklinjens geometri kan ändras när 

makadammet omfördelas och därmed också spänningarna i modellen. Vilket kan orsaka kollaps av 

valvet genom glidning i spricka eller rotation av partiklar.   

Vidare blev det i efterhand mer och mer damm som skapades på grund av rasen samt att stenarna 

gick sönder när modellen spändes. Dammet som genererades följde med när makadammet samlades upp 

i hinkarna efter ras och hälldes sedan i modellen vid nästa försök. Huruvida dammet kan tolkas som 

sprickfyllning är svårt att bedöma. Men att det kan ha ökat halkigheten mellan stenarna är en möjlighet. 

Figur 37 visar dock att försök 1 och 11, som båda har samma moment (3 Nm), har fått samma spännvidd 

trots att halten damm har ökat vid försök 11 (samma gäller för försök 2 och 12 som spändes till 5 Nm).  

 

5.3 Felkällor 

5.3.1 Manometrar 

Manometrarna var analoga vilket kan ha medfört att spänningen som lästes av inte stämmer helt, olika 

värden kunde ses om manometern avlästes från en annan vinkel. Det var inte heller samma person som 

läste av manometrarna varje gång. Ibland hände det att en manometer visade annorlunda efter att någon 

bara petat på den och det kan betyda att manometrarna inte alltid visade rätt. Något som kan ha påverkat 

hur hög eller låg spänningen var hos varje manometer är stenarnas orientering. Det kan mycket väl vara 

så att modellen ibland byggdes upp på ett sådant sätt att en sten tryckte särskilt mycket mot en 

manometer på grund av hur den var orienterad, medan stenarna vid en annan manometer var orienterade 

så att det inte gav lika stort utslag på manometern.  

 

5.3.2 Materiel 

Stänger och muttrar blev sämre genom experimentet. Troligen delvis för att när modellen byggdes upp, 

hälldes makadam ner i lådan och slogs emot gängorna som skadades. Ytterligare anledning kan vara att 

när modellen rasade drogs stängerna med, samt att när modellen spändes kan makadam ha orienterat sig 

i en ogynnsam riktning för gängorna. När modellen spändes upp till 13 Nm var det markant svårare att 

få loss muttrarna, och brickorna böjdes även på undersidan av modellen (generellt böjdes brickorna 

ovanpå modellen och inte de under i någon större utsträckning). Detta beror troligtvis på att höga 

moment utsatte gängorna och muttrarna för krafter som gjorde att de deformerades. Efter att modellen 

spändes upp till 13 Nm blev det allt svårare att spänna muttrarna med hjälp av momentnyckeln, då den 
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gav utslag på grund av motståndet mellan stången och muttern. Det var även svårt att lossa på muttern i 

vissa fall, vilket gjorde att stången rörde på sig i sidled och kan ha påverkat modellens hållfasthet (till 

exempel i försök 9). Smorda stänger och muttrar kan ha inneburit ett annat resultat.  

Något som kan ha haft betydelse för resultaten är hur mycket makadam som användes i varje försök. 

Modellen byggdes upp till den övre kanten av ställningen, men det var svårt att fylla upp med exakt lika 

mycket makadam varje gång. Mer överliggande berg, det vill säga mer makadam, ändrar spänningsfältet 

i modellen i och med att den vertikala spänningen ökar. Rimligtvis har inte skillnaden i mängd makadam 

mellan försöken varit så pass stor att den har haft en betydande påverkan på spänningen, men försöken 

har i alla fall inte varit helt identiska.              

 

5.3.3 Borttagningsmönster av bultar 

Om bult 4;4 skruvades bort först valdes sedan bult 3;3 som låg diagonalt från 4;4. På andra kransen 

fortsatte mönstret av att skruva av bultar som satt diagonalt från varandra. Dock skruvades inte bultarna 

bort i samma ordning vid varje försök. Anledningen till detta är för att i samråd med handledaren ansågs 

det inte vara av vikt för modellens hållbarhet. Att bultarna inte skruvades loss i exakt samma ordning i 

alla försök kan ha påverkat resultatet. Hur det skulle ha påverkat resultatet går endast att spekulera. Som 

nämnt ovan blev gängor och muttrar allt sämre och det har troligen påverkat resultatet i större 

utsträckning.             

 

5.4 Förbättringsområden 
För framtida försök finns det flera förbättringsområden, såsom att använda digitala manometrar med 

högre upplösning. I och med att spänningen inte översteg 0,03 MPa kan en manometer som enbart visar 

upp till 0,05 MPa eller 0,1 MPa vara mer fördelaktig för att få ett mer tillförlitligt resultat. Ytterligare 

förbättringar är att använda nya stänger, muttrar och tjockare brickor samt att stängerna är smorda vid 

försöken för att minimera friktionen mellan muttern och stången. Detta för att momentnyckeln inte ska 

ge utslag för tidigt. Att inte hälla i hinkvis med makadam kan även det förlänga stängernas livslängd, 

men att rasen sker och skadar stängerna är oundvikligt. I experimentet användes en bottenplatta med hål 

för bultarna, men vidare experiment kan baseras på att öka eller minska bultavståndet och hur det 

påverkar spännvidden samt hållfastheten av modellen. Vidare var makadammet av granodiorit som 

innehåller kvarts, och kvartsdamm i stora mängder kan vara farligt. Således bör munskydd användas 

och/eller vatten sprejas på stenarna för att undvika att dammet hamnar i luften. Vid fortsatta experiment 

är det också ett alternativ att alltid skruva loss bultarna i exakt samma ordning vid varje försök.  

Frågan om vilka försök som ska genomföras bör tänkas över. Till exempel att göra tre försök för 

varje moment. Anledningen till att försöken gjordes med olika moment var för att undersöka under vilka 

spänningar och moment som modellen håller. Detta är första gången det här experimentet har gjorts på 

kandidatarbetenivå på institutionen, och har stor potential att utvecklas. Nämnvärt är att arbetet utfördes 

under Covid-19 pandemin, och majoriteten av de planerade försöken kunde genomföras innan 

universitet förbjöd laborationsarbete. Planerat var dock en till dag i laborationssalen för att göra 

åtminstone två försök till, ett på 7 Nm och ett på 9 Nm.  
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6. Slutsats 
Det går att konstatera att spännvidden har varit lika hos försök med såväl lågt vridmoment som högre 

samt låga och höga spänningar. Således går det att konstatera att spänningen kan vara en stor faktor till 

varför modellen håller och spännvidden ökar, men inte huruvida en hög spänning generar en större 

spännvidd och vice versa. En jämnare spänningsfördelning gav i flera fall en större spännvidd, men det 

gällde inte i alla försök. Det är svårt att dra någon riktig slutsats i och med att fler försök hade behövts 

genomföras för ett säkrare resultat. Att till exempel anta att det alltid blir stor spännvidd vid moment 11 

Nm när endast ett försök gjordes är inte vetenskapligt. Ytterligare en faktor som påverkade resultatet är 

stängerna och muttrarnas förfall, då det blev svårare att både skruva på muttrarna samt att lossa dem, 

vilket medför att det är svårare att avgöra om resultaten faktiskt går att lita på. Avslutningsvis kan det 

konstateras att det är sannolikt att makadammets orientering är den största faktorn till modellens 

hållfasthet, i och med att den faktorn inte gick att påverka, och det kan vara en förklaring till det spridda 

resultatet. Därmed går det att konstatera att experimentet bör byggas vidare på för att få ett pålitligt 

resultat. 
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Bilaga 

Bilaga 1 – resultattabell 
Tabeller över det avlästa spänningen vid försöken. 

 
Tabell A1. Försök 1. 

Moment (Nm) Tryckgivare 1 

(MPa) 

Tryckgivare 2 

(MPa) 

Tryckgivare 3 

(MPa) 

Tryckgivare 4 

(MPa) 

3 0,014 0,13 0,014 0,014 

Botten tas bort 0,013 0,012 0,013 0,013 

Mittkransen lossad 0,013 0,012 0,013 0,013 

5;3 lossad 0,012 0,011 0,011 0,012 

3;5 lossad 0,011 0,012 0,011 0,012 

5;4 lossad 0,012 0,011 0,01 0,011 

 
Tabell A2. Försök 2. 

Moment (Nm) Tryckgivare 1 

(MPa) 

Tryckgivare 2 

(MPa) 

Tryckgivare 3 

(MPa) 

Tryckgivare 4 

(MPa) 

5 0,0145 0,01 0,015 0,012 

5,5 vid manometer 2 0,0145 0,011 0,015 0,012 

Botten lossad 0,0145 0,011 0,015 0,013 

Mittkransen lossad 0,0145 0,011 0,015 0,013 

3;5 bult halvlossad 0,0145 0,009 0,014 0,013 

 
Tabell A3. Försök 3. 

Moment (Nm)  Tryckgivare 1 

(MPa) 

Tryckgivare 2 

(MPa) 

Tryckgivare 3 

(MPa) 

Tryckgivare 4 

(MPa) 

7 0,018 0,013 0,011 0,015 

8 vid manometer 3 0,018 0,013 0,011 0,015 

Botten lossad 0,018 0,014 0,012 0,015 

Mittkransen lossad 0,017 0,0135 0,011 0,0145 

 
Tabell A4. Försök 4. 

Moment (Nm) Tryckgivare 1 

(MPa) 

Tryckgivare 2 

(MPa) 

Tryckgivare 3 

(MPa) 

Tryckgivare 4 

(MPa) 

9 0,02 0,0155 0,02 0,017 
Botten lossad 0,02 0,0155 0,02 0,017 
Mittkransen lossad 0,02 0,0155 0,02 0,017 
3;2 lossad 0,019 0,015 0,018 0,015 
5;5 lossad 0,015 0,012 0,016 0,013 
2;2 lossad 0,015 0,012 0,015 0,012 

 
Tabell A5. Försök 5. 

Moment (Nm) Tryckgivare 

1 (MPa) 

Tryckgivare 

2 (MPa) 

Tryckgivare 3 

(MPa) 

Tryckgivare 4 

(MPa) 

11 0,021 0,016 0,028 0,019 
13 vid manometer 1 & 2 0,023 0,0165 0,028 0,019 
Botten lossas 0,024 0,0165 0,0275 0,019 
3;3 lossad 0,023 0,016 0,027 0,019 
3;4 lossad 0,022 0,016 0,027 0,019 
2;4 lossad 0,022 0,016 0,026 0,019 
4;2 lossad 0,021 0,014 0,022 0,018 
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Tabell A6. Försök 6. 

Moment (Nm) alt. När 

specifik bult lossats 

Tryckgivare 1 

(MPa) 

Tryckgivare 2 

(MPa) 

Tryckgivare 3 

(MPa) 

Tryckgivare 4 

(MPa) 

7 0,019 0,012 0,015 0,012 
Botten lossad 0,019 0,011 0,015 0,012 
Mittkransen lossad 0,019 0,011 0,015 0,012 
4;5 lossad 0,018 0,011 0,015 0,012 
5;3 lossad 0,017 0,011 0,014 0,01 

 

Tabell A7. Försök 7, först lossas mittenkransen,  

Moment (Nm) alt. När 

specifik bult lossats 

Tryckgivare 1 

(MPa) 

Tryckgivare 2 

(MPa) 

Tryckgivare 3 

(MPa) 

Tryckgivare 4 

(MPa) 

8 0,014 0,017 0,016 0,01 
Botten lossad 0,014 0,017 0,0155 0,01 
4;3 (inte helt loss) 0,014 0,016 0,0155 0,011 

 
Tabell A8. Försök 8. 

Moment (Nm) alt. När 

specifik bult lossats 

Tryckgivare 1 

(MPa) 

Tryckgivare 2 

(MPa) 

Tryckgivare 3 

(MPa) 

Tryckgivare 4 

(MPa) 

8 0,013 0,015 0,025 0,015 
Efterspänning*  0,014 0,018 0,025 0,017 
Botten lossad 0,014 0,018 0,025 0,017 
Mittkransen lossad 0,014 0,017 0,025 0,017 

* Manometrarna visade olika värden och bultarna runt om drogs åt för att få lika spänning överallt. 

Mellan manometer 1 och 4 drogs alla bultar till 10 Nm (rad 4,5 och 6). 10 Nm drogs även vid manometer 

2 (rad 1,2 och 3, kolumn 4, 5 och 6). Vid manometer 3 släpptes bultarna med 2 Nm till 6 Nm i och med 

att den låg väldigt högt. Efter det höjdes rad 4, 5 och 6 och halva rad 1,2 och 3 vid manometer 2 till 12 

Nm. Sedan spändes samma rader till 13 Nm.  

 
Tabell A9. Försök 9.  

Moment (Nm) alt. När 

specifik bult lossats 

Tryckgivare 1 

(MPa) 

Tryckgivare 2 

(MPa) 

Tryckgivare 3 

(MPa) 

Tryckgivare 4 

(MPa) 

4 0,012 0,01 0,01 0,013 
6 0,014 0,011 0,01 0,014 
8 0,016 0,014 0,01 0,017 
Mekanisk packning 0,016 0,013 0,012 0,017 
8 0,016 0,014 0,015 0,017 

Mekanisk packning 0,017 0,016 0,016 0,019 

Botten 0,017 0,016 0,017 0,018 

4;3 lossad 0,017 0,016 0,017 0,018 

4;4 lossad 0,017 0,016 0,017 0,018 

3;3 lossad 0,017 0,016 0,018 0,018 

 
Tabell A10. Försök 10.  

Moment (Nm) alt. När 

specifik bult lossats 

Tryckgivare 1 

(MPa) 

Tryckgivare 2 

(MPa) 

Tryckgivare 3 

(MPa) 

Tryckgivare 4 

(MPa) 

4 0,012 0,009 0,009 0,01 
6 0,015 0,01 0,01 0,01 
Mekanisk packning 0,012 0,01 0,01 0,01 
6 0,014 0,01 0,011 0,01 
8 0,016 0,01 0,013 0,01 
Mekanisk packning 0,017 0,013 0,013 0,013 
8 0,017 0,013 0,014 0,012 

10 vid manometer 2,3,4 0,017 0,013 0,015 0,013 
Botten lossad 0,017 0,013 0,015 0,013 
Mittersta kransen 0,016 0,012 0,015 0,012 
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Tabell A11. Försök 11.  

Moment (Nm) alt. När 

specifik bult lossats 

Tryckgivare 1 

(MPa) 

Tryckgivare 2 

(MPa) 

Tryckgivare 3 

(MPa) 

Tryckgivare 4 

(MPa) 

3 0,01 0,008 0,015 0,011 
4 vid manometer 2 0,014 0,01 0,014 0,011 
Botten lossad 0,014 0,01 0,014 0,011 
Mittkransen lossad 0,014 0,01 0,014 0,011 
4;2 0,014 0,01 0,013 0,011 
5;2 0,011 0,009 0,01 0,009 

 
Tabell A12. Försök 12.  

Moment (Nm) alt. När 

specifik bult lossats 

Tryckgivare 1 

(MPa) 

Tryckgivare 2 

(MPa) 

Tryckgivare 3 

(MPa) 

Tryckgivare 4 

(MPa) 

3 0,013 0,015 0,008 0,009 
5 0,017 0,02 0,01 0,011 
Mekanisk packning 0,017 0,02 0,01 0,011 
Botten lossad 0,017 0,02 0,01 0,011 
3;4 0,016 0,018 0,01 0,011 

 

 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


