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BÄRFÖRMÅGA HOS INKLÄDNADSSYSTEM VID  
STÖTBELASTNING FRÅN FALLANDE BERGBLOCK 
Load capacity of inner lining systems due to impact from falling rocks 

Andreas Andersson, KTH och Trafikverket 
Mattias Roslin, Trafikverket 
Arvid Taube, Trafikverket 

SAMMANFATTNING 
Inklädnadssystem i tunnlar är en metod för att förhindra inläckande vatten och isbildning i trafikutrymmet. En 
lösning som är vanlig i Norge baseras på att spänna upp ett tätmembran mellan bergstag så att en spalt skapas mot 
bakomliggande bergförstärkning. Membranet skyddas i sin tur av ett skikt av sprutbetong mot trafikutrymmet. 
Den bakomliggande bergförstärkningen är tänkt att ta upp laster från berget oberoende av inklädnaden. Ett 
problem är dock svårigheten att utföra inspektion och tillståndsbedömning av bergförstärkningen, eftersom 
utrymmet i spalten ofta är liten. Andra frågeställningar är vilka laster inklädnadssystemet ska dimensioneras för. I 
TRVK Tunnel 11 anges en lokal last från fallande bergblock, motsvarande en massa på 600 kg som antas verka på 
en yta av 0.2×0.2 m. Vidare ska inklädnaden klara vad som benämns som extrem blocklast, motsvarande en massa 
på 6 ton verkande på 1×1 m, även i de fall bakomliggande bergförstärkning finns. Liknande inklädnadssystem har 
använts i t.ex. Norra länken och delar av Citybanan i Stockholm och är tänkt att användas för Förbifart Stockholm. 

I föreliggande artikel redovisas resultat från ett forskningsprojekt, med syftet att undersöka verkningssättet hos 
ovan nämnda typ av inklädnadssystem. En serie representativa betongplattor har provat både till statisk brottlast 
och dynamiskt med en fallvikt på 600 kg från olika höjd. Samtliga plattor gick sönder i böjbrott och uppvisade en 
betydande lastkapacitet och deformationsförmåga. För flera av plattorna som provades med fallvikten inträffade 
utstötning av material på undersidan, som mest motsvarande en massa av 16 kg. Tre av plattorna utfördes även 
med ett yttre skikt av stålfiberarmerad sprutbetong, ingen av dessa uppvisade någon betydande utstötning, trots en 
fallhöjd på upp till 2 m. 

Ett antal FE-analyser har även utförts, där betongens icke-linjära materialegenskaper beaktas. Resultaten visar god 
överenstämmelse med utförda experiment, både avseende statisk brottlast, uppsprickning och dynamisk respons. 
En motsvarande analys utförs därefter av hela inklädnadssystemet. Resultaten visar större lastupptagningsförmåga 
än plattförsöken, men fortfarande ett relativt lokalt brott. 

SUMMARY 
Inner lining system in tunnels is a method to prevent water ingress and forming of ice in the traffic area. A 
solution that is common in Norway is based on stretching a sealing membrane between rock anchorages that 
forms a gap to the primary rock strengthening. The membrane is in turn protected by a layer of shotcrete towards 
the traffic area. The rock strengthening is designed to resist all loads from the rock mass independent of the inner 
lining system. A problem is however how to perform inspections and conditional assessment of the rock 
strengthening, since the gap is usually small. Other topics are what loads the inner lining system should be 
designed for. In TRVK Tunnel 11, the load of a local falling rock of 600 kg is stipulated, assuming to act on a 
surface of 0.2×0.2 m. Furthermore, the inner lining system should be designed to resist what is connoted as an 
extreme rock load of 6 metric ton, acting on a 1×1 m area, even when a primary rock strengthening is present. 
Similar inner lining systems have been used in e.g. Norra länken, parts of Citybanan in Stockholm and is planned 
to be used for the Stockholm Bypass project. 

In the present paper, results from a recent research project are presented, aiming at investigating the structural 
manner of action of the aforementioned inner lining system. A series of concrete slabs have been tested, both until 
static failure and with a 600 kg drop weight from different heights. All tested slabs resulted in flexural failure and 
showed a significant ductility. For several of the slabs tested for impact loading, significant spalling from the 
soffit was obtained, at the most corresponding to a mass of 16 kg. Three of the slabs tested for impact load were 
manufactured with an outer layer of steel fibre reinforced shotcrete. None of these slabs showed any significant 
spalling, despite a free fall height up to 2 m. 

Several FE-analyses have also been performed, accounting for the nonlinear material properties of concrete. The 
results showed good agreement with the conducted experiments, both regarding static loading, cracking and 
impact load. A similar analysis was also done for the whole inner lining system. The results showed a larger load 
capacity compared to the experiments, but still with a rather localised failure. 
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1 INLEDNING 
Inklädnadssystem i tunnlar är en metod för att förhindra inläckande vatten och isbildning i trafikutrymmet. 
Metoden är vanligt förekommande i länder med kallt klimat och kombineras ofta med en bakomliggande 
bergförstärkning. Även om det finns flera etablerade lösningar på inklädnadssystem kvarstår utmaningar att hitta 
optimala lösningar avseende funktion, underhåll och investeringskostnader. I t.ex. Norge har man de senaste 50 
åren tagit fram ett 20-tal olika system för vatten- och frostskydd i tunnlar men har sedan 1990-talet fokuserat på 
system med en kombination av prefabricerade betongelement och sprutbetong, (Broch et al., 2002). I (Ramoni & 
Matter, 2013) görs en jämförelse med det norska systemet, där inklädnaden ofta är fribärande med en spalt mot 
bakomliggande berg eller bergförstärkning, och system med motgjutna inklädnadsystem, som är vanligare i t.ex. 
Schweiz. Det motgjutna inklädnadssystemet framhävs som mer fördelaktigt avseende tillförlitlighet, 
tillgänglighet, underhåll, livslängd, säkerhet och kostnad. Om detta är en helt objektiv och allmängiltig slutsats är 
dock oklart. I Gotthardbastunneln används ett inklädnadskoncept med dubbla skal och mellanliggande 
tätmembran för att förhindra inläckande vatten och minska grundvattentrycket mot konstruktionen, (Stadelmann et 
al, 2007). 

För Norra länken valdes en för Sverige ny lösning bestående av bultupphängd membraninklädnad med 
sprutbetong, se Figur 1. Membranet valdes för att man inte ansåg sig klara att uppnå torrt trafikutrymme enbart 
genom förinjektering. Membranet monterades minst 100 mm från den utsprängda bergkonturen och förseddes 
med ett 100 mm tjockt sprutbetongskikt för att klara laster av t.ex. tryck- och sug (NVF, 2008). 

    
 a) b) 

Figur 1: Inklädnadssystem i Norra länken, a) foto T. Dalmalm, b) principskiss av inklädnadssystemet. 

En problemställning är bristen på inspekterbarhet av den bakomliggande bergförstärkningen. I (Fredriksson, 2006) 
redovisas beräkningar för att baserat på rörelser i upphängningsstagen p.g.a. rörelser i berget kunna identifiera 
sprickor i inklädnadssystemet. Uppsprickningen anges bero på tjocklek av bakomliggande bergförstärkning, 
tjocklek av inklädnadssystemet och upphängningsstagens avstånd och längd. 

I Citybanan i Stockholm förekommer liknande lösningar med inklädnadssystem. I (Rosengren, 2011a) redovisas 
liknande beräkningar avseende uppsprickning av inklädnaden p.g.a. rörelse i bakomliggande berg. Rörelsen 
överförs via upphängningsstagen, vid för hög slankhet riskerar stagen att knäcka innan de hinner överföra 
erforderlig spricklast till inklädnaden. Vid antagande om 120 mm sprutbetong och stag med 16 mm diameter 
redovisas en största fria bultlängd på 0.5 m för att uppsprickning ska ske. I (Rosengren, 2011b) kontrolleras även 
bärförmågan av bakomliggande bergförstärkning, belastat med ett tänkt pyramidformat bergblock mellan 
bergbultar. Det sammanfattas att samverkan med bergets styvhet krävs för att klara denna blocklast med aktuella 
förutsättningar. 

Inklädnadsystemets funktion, inspekterbarhet och möjliga lastscenarion diskuteras även i (Taube & Olsson, 2013). 
Även här nämns sprickbildning som en tänkbar indikator på händelser i bakomliggande förstärkning, t.ex. rörelser 
eller blocknedfall. Det visas även på äldre befintliga tunnellösningar med fribärande valv och där bakomliggande 
berg kan vara oförstärkt. 

Ett liknande inklädnadssystem som används i Norra länken är tänkt att används för Förbifart Stockholm. En 
frågeställning är vilka laster inklädnadssystemet ska dimensioneras för, i synnerhet avseende last från bergblock. I 
TRVK Tunnel 11 anges att en ytförstärkning eller inklädnad ska dimensioneras för ett enstaka lossnande 
bergblock och att lasten ska antas vara 6 kN verkande på en yta av 0.2×0.2 m om inklädnaden inte är belägen intill 
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bergytan. Vidare anges att ”om en inklädnad som inte ingår i det bärande huvudsystemet i en bergtunnel 
omöjliggör inspektion av det bärande huvudsystemet ska inklädnaden dimensioneras för lasten av ett extremt 
block”. Extremt block definieras som en last på 60 kN verkande på 1×1 m. 

För Norra länken resonerades att last av lossnande bergblock inte var relevant eftersom dessa är insprutade och 
förankrade i bakomliggande bergförstärkning (Vägverket, 2006). Ett motargument är att denna bergförstärkning 
inte är inspekterbar. 

I syfte att undersöka verkningssättet hos inklädnadssystem vid lokal stötbelastning har ett forskningsprojekt 
utförts, där ett antal representativa betongplattor provats experimentellt. Projektet redovisas i sin helhet i 
(Andersson, 2014), föreliggande artikel behandlar delar av dessa resultat. 

2 TILLVERKNING AV SPRUTBETONGPLATTOR 
Plattorna för experimenten utfördes enligt Figur 2. Totalt tillverkades 18 plattor, varav armeringsnät användes i 13 
av plattorna. För tre av dessa användes ett yttre skikt med 30 mm fiberarmerad sprutbetong, i syfte att minska 
risken för utstötning vid dynamisk belastning. Fyra plattor utfördes med enbart fiberarmerad sprutbetong, varav 
tre provades till statiskt brott och den fjärde användes för utsågning av balkar och kärnor. Ytterligare en platta 
sprutades utan fiberarmering för utsågning av balkar och kärnor. Stagen består av gängade M20-stänger av 
kvalitet 8.8, för att säkerställa att brott sker i plattan och inte stagen. Tätmembranet inkluderades inte. 

Plattorna sprutades stående vertikalt, se Figur 3. Armeringsnätet placerades centriskt i tvärsnittet och fixerades i 
stagen via armeringskors. Vid sprutning resulterade dock trycket i att armeringsnätet trycktes inåt mot träformen. 
Täckskiktsmätningar visade att avståndet i genomsnitt var 35 – 40 mm från ovansidan. 

 
Figur 2: Utformning av betongplattorna, sprutbetong med vct max 0.45. 

 
Figur 3: Sprutning av betongplattorna. (foto A. Andersson) 
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3 STATISK BELASTNING AV BETONGPLATTOR 
Tre av plattorna med nätarmering provades statiskt till brott. Syftet var att bekräfta verkningssättet samt att 
kalibrera de beräkningsmodeller som senare används i de dynamiska analyserna. Även sprickvidder uppmättes, i 
syfte att undersöka samband mellan last, deformation och sprickvidd. För att underlätta instrumentering och 
provning monterades plattorna upp och ned, se Figur 4. Stagen spändes fast i befintliga förankringar i ett 
industrigolv och lasten påfördes med en hydraulcylinder och fördelades via en stålplatta 200×200×50 mm, 
centriskt på plattan. 

Plattorna instrumenterades med totalt 17 förskjutningsgivare (LVDT). Givare 1 – 4 mätte vertikal rörelse vid 
upplagspunkterna, givare 5 – 8 motsvarande rörelser mellan centrum och upplag och givare 9 i centrum på plattan. 
Givare 10 – 17 mätte sprickvidder, vissa av dessa givare flyttades om sprickan slog upp vid sidan om ursprunglig 
placering, se punkt 11 och 15 i Figur 4. 

 
Figur 4: Instrumentering och provning av platta nr. 2, efter statisk belastning till brott. 

Samband mellan last och deformation visas i Figur 5. För de tre försöken varierade spricklasten från 47 – 59 kN 
med en deformation på 0.6 – 1.1 mm, exkluderat upplagens rörelse. Brottlasten varierade mellan 58 – 82 kN med 
en deformation på 70 – 80 mm. Spridningen i brottlast beror främst på variation av armeringens läge i tvärsnittet. 
Då armeringen ligger nära den tryckta zonen är skillnaden mellan spricklast och brottlast liten, dock har systemet 
en betydande duktilitet även efter brottlasten uppnåddes. Inget brott i armeringen påträffades. I samtliga fall gick 
plattorna sönder i böjbrott i två riktningar där en riktning dominerade. Ytterligare resultat återfinns i (Andersson, 
2014). 

En av plattorna tillverkades utan armering, ur vilken balkar och kärnor sågats ut för separata materialprovningar. 
Kärnorna visade på en tryckhållfasthet på 73 MPa och spräckhållfasthet på 5.1 MPa, balkarna visade på en 
böjdraghållfasthet på 6.4 MPa och en E-modul på 34 GPa, samtliga räknade som medelvärden. 

Plattornas verkningssätt har även analyserats med icke-linjära FE-modeller, dessa redovisas i sin helhet i 
(Andersson, 2014). Resultaten från FE-modellerna visar god överenstämmelse med experimenten, både avseende 
spricklast och brottlast. Om armeringen placeras mitt i tvärsnittet ökar brottlasten till ca. 120 kN. Samtliga resultat 
från FE-analyserna baseras på hållfastheternas brottmedelvärden. 

120

stålplatta
200x200x50 hydraulisk pump

och lastcell
[mm]

300
M20

13.

17.

14.

15.

11.

16.

1.

2.3.

4.

5.

6.

1.

7.

8.

9.
12.

10.

11.15.

LVDT

17
50

12
00

60
0



109  Bergmekanikdag 2015

 
Figur 5: Last – deformation vid statisk belastning, jämförelse mellan experiment och FE-modeller. Täckande 

betongskikt (tb) avser avstånd från den tryckta sidan, dvs. undersida vid provning. 

4 DYNAMISK BELASTNING AV BETONGPLATTOR 
Dynamisk belastning med fallvikt utfördes på 10 av plattorna, varav tre med ett yttre skikt av stålfiberarmering. 
Plattorna hängdes upp i en ram bestående av längs- och tvärgående stålbalkar och fyra pelare av VKR-profiler, se 
Figur 6. Pelarna och balkarna spändes fast i förankringspunkter i golvet med dywidag-stag. Hängstagens fria 
längd var 1.15 m och var enkelsidigt ledade i den övre änden. Lastceller installerades i varje hängstag, strax under 
leden. Lasten bestod av en stålcylinder med vikten 600 kg. Denna hissades upp med en travers till föreskriven 
höjd och frigjordes med en låsanordning. Fallvikten stabiliserades av två vertikala skenor med T-profil. Samma 
lastplatta som för de statiska försöken användes vid fallviktsprovningarna. Responsen mättes även med två 
accelerometrar avsedda för stötbelastning, den ena instrumenterades vid sidan om lastplattan och den andra på 
ovansidan av fallvikten. 

I Figur 6 visas resultat efter fallförsök från 1.5 m. Brottet domineras av böjning i en riktning men med betydande 
sekundära sprickor i stjärnmönster. I det aktuella fallet inträffade utstötning av material från plattans undersida, 
den största delen med en vikt av ca. 16 kg. 

    
Figur 6: Efter fallförsök med 600 kg från 1.5 m, a) rigg med platta och fallvikt, efter belastning (foto A. 

Andersson), b) uppsprickning och utstötning på undersida platta. 

För övriga plattor varierades fallhöjden upp till 2.0 m med liknande brott men varierande mängd utfall, från 0.2 – 
6.6 kg. I samtliga fall hade plattan en tillräcklig återstående hållfasthet för att bära den statiska lasten av fallvikten 
efter nedslag. 

I Figur 7 visas den totala lasten i de fyra hängstagen vid nedslag från 1.0 m. Tre experiment från samma höjd visar 
likvärdig respons, topplasten varierar mellan 200 – 250 kN. Det kan noteras att reaktionskraften i stagen 
momentant är ca. 3 – 4 gånger den statiska bärförmågan. Nedböjningen uppskattades genom att tidsintegrera upp-
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mätt acceleration två gånger, dessa resultat visar en nedböjning som varierar mellan 45 – 60 mm. Tidsintegration 
av uppmätta signaler innehåller osäkerheter p.g.a. brus som behöver filtreras. Om frekvensinnehållet i bruset 
sammanfaller med strukturens respons är den verkliga förskjutningen svår att uppskatta. I föreliggande fall har 
nedböjningen även uppskattats med höghastighetskamera, vilket gav resultat i samma storleksordning. 

I Figur 7 visas även motsvarande respons från samma FE-modell som användes för de statiska analyserna. Både 
last och nedböjning är i samma storleksordning som experimenten. Ingen tydlig korrelation mellan topplast och 
fallhöjd kunde observeras, däremot ökar impulsmängden med fallhöjden. Från de tre fallförsöken från 1 m höjd 
varierade impulsmängden från 3.9 – 4.1 kNs, lastens varaktighet räknas tills lasten växlar från drag till tryck, vid 
ca. 0.05 s. Från två försök med 2 m fallhöjd var impulsmängden 5.0 och 5.4 kNs. Rörelseenergin hos fallvikten är 
5.9 kNm från 1 m och det dubbla från 2 m. Vid ökad fallhöjd tas större del av energin upp genom uppsprickning 
av plattan samtidigt som styvheten minskar och nedböjningen ökar. Från försöken med 2 m fallhöjd uppskattas 
nedböjningen till ca. 80 mm. Detta är i samma storleksordning som deformationskapaciteten från de statiska 
försöken. 

 
Figur 7: Respons i plattan av 600 kg från 1 m fallhöjd, a) total reaktionskraft i hängstagen, b) nedböjning av 

plattan. 

5 STATISK OCH DYNAMISK BELASTNING AV INKLÄDNADSSYSTEMET 
Från resultaten ovan visades att FE-modellen uppvisar liknande respons som experimenten, både avseende statisk 
och dynamisk belastning. Samma beräkningsprincip används därför för att uppskatta motsvarande respons hos 
hela inklädnadssystemet. En mer utförlig beskrivning av modellen och dess förutsättningar ges i (Andersson, 
2014). Modellen omfattar ett segment av inklädnadssystemet som är 30 m långt, se Figur 8. Spännvidden är 14 m 
och pilhöjden 2.3 m. Valvet antas fritt upplagt samt upphängt i upphängningsstag d16, c/c 1.2 m och längd 1.5 m. 
Valvet modelleras med ortotropa 4-nodiga skalelement med 2×2×6 integrationspunkter och som beaktar 
betongens icke-linjära egenskaper samt armering i två riktningar. Upphängningsstagen modelleras med balk-
element och antas inspända i berget. Både plasticering och knäckning av stagen beaktas. Analyserna utförs i FE-
programmet SOLVIA03. 

 
Figur 8: Geometri för FE-modellen av inklädnadssystemet. 
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För fallet med en lokal belastning på 0.2×0.2 m angripande i hjässan i mitten av valvet erhålls en statisk 
lastkapacitet på ca. 500 kN vid en nedböjning på 10 mm, se Figur 9. Varje stag har en statisk brottlast på 100 kN, 
vilket uppnås i de fyra närmaste stagen som totalt upptar ca. 400 kN. Resterande last tas delvis av närliggande stag 
och delvis direkt ned till anfangen. Resultaten avser modell med armeringen 40 mm från ovansidan. 

 
Figur 9: Last – nedböjning vid statisk belastning i hjässan, resultat från FE-analysen, nedböjning avser 

rörelse i sprutbetongen. 

I Figur 10 visas huvuddragtöjningarna i ovan- och undersida av valvet vid brottlast. Modellens upplösning är inte 
tillräcklig för att särskilja enskilda sprickor, men visar tydligt lokal töjning under lasten samt inom ett område på 
ca. 2×2 m. Även deformationen är lokaliserad till området kring de närmaste stagen. 

 
Figur 10: Segment av valvet vid statisk brottlast, a) huvuddragtöjning ovansida, b) huvuddragtöjning 

undersida, c) nedböjning. 

Samma modell används för att analysera responsen från fallande block. I Figur 11 visas lastrespons samt 
nedböjning av valvet under lasten vid en fallvikt på 600 kg från 1 m. Den momentana reaktionskraften är ca. 
500 kN, motsvarande den statiska brottlasten. I den första svängningen plasticerar de fyra närmaste stagen och i 
första återsvängningen ger de delvis vika i knäckning, varvid lasten omfördelas till närliggande stag. Den största 
utböjningen är 12 mm och inträffar efter 7 ms. Efter 16 ms har massan tappat kontakt med valvet och rör sig 
uppåt. Den största reaktionskraften i systemet är ca. 1000 kN och uppnås efter att massan har tappat kontakt med 
valvet. Impulsmängden beräknas till 6.0 kNs baserat på en lastvaraktighet av 16 ms. 
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Figur 11: Respons i inklädnadssystemet av ett block på 600 kg från 1 m fallhöjd, a) total reaktionskraft i 

hängstagen, b) nedböjning av valvet, resultat från FE-analysen. 

Huvuddragtöjningarna i ovan- och undersida visas i Figur 12 vid maximal nedböjning av valvet, dvs. 7 ms efter 
anslag. Resultaten liknar motsvarande resultat från de statiska analyserna, med skillnaden att uppsprickningen på 
ovansidan är mer utbredd och att nedböjningen är något större. Modellen är inte tillräckligt noggrann för att 
simulera ev. utstötning på valvets undersida eller genomstansning. 

 
Figur 12: Segment av valvet vid max nedböjning, a) huvuddragtöjning ovansida, b) huvuddragtöjning 

undersida, c) nedböjning. 

6 SLUTSATSER 
Ökad kännedom om det statiska och dynamiska verkningssättet hos inklädnadssystem har erhållits genom 
nedskalade experiment och simuleringar. De kalibrerade beräkningsmodellerna har sedan använts för att simulera 
responsen hos ett helt inklädnadssystem. 

Från de statiska experimenten av plattorna erhölls en spricklast på ca. 5 – 6 ton och en mittnedböjning på ca. 0.6 – 
1.0 mm. Ytterligare nedböjning krävdes innan en spricka kunde identifieras okulärt. Brottlasten var ca. 6 – 8 ton 
och plattorna uppvisade en stor deformationskapacitet, ca. 70 – 80 mm mittnedböjning av plattan. Armeringen i de 
provade plattorna var placerad ca. 35 – 40 mm från den tryckta sidan, beräkningar visar en betydande ökning i 
brottlast om armeringen placeras centriskt eller närmare den dragna sidan. Samtliga plattor från de statiska 
försöken uppvisade böjbrott i två riktningar, där en riktning dominerade. Brott i armeringen påträffades inte, men 
kan bero på att armeringen var placerad nära den tryckta zonen. Detta kan även vara en bidragande orsak till den 
stora deformationskapaciteten. 

Samtliga av försöken med fallvikt, 600 kg från 1 – 2 m, uppvisade böjbrott i en riktning samt uppsprickning i 
stjärnmönster. För flera av plattorna förekom utstötning på plattans undersida, som störst 16 kg. En bidragande 
orsak till det stora utfallet är att armeringen låg nära plattans ovansida, resulterande i att en stor andel av 
tvärsnittet inte hölls ihop av armeringsnätet. För tre av plattorna bestod det yttre skiktet på undersidan av 
stålfiberarmerad sprutbetong, ingen av dessa plattor uppvisade utstötning, trots fallhöjder upp till 2 m. Största 
totala reaktionskraft i hängstagen var momentant ca. 25 ton, ca. 3 – 4 gånger större än den statiska bärförmågan. 
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Mer relevant för stötbelastningar är dock att jämföra impulsmängden, som vid 1 m fallhöjd beräknas till 4 kNs och 
vid 2 m till 5 kNs. 

Den icke-linjära FE-modellen visades ge god överenstämmelse med experimenten, både avseende statisk och 
dynamisk belastning. Samma beräkningsprincip användes därför för att uppskatta responsen hos hela inklädnads-
systemet. Simuleringarna visade en statisk brottlast på ca. 50 ton, varav ca. 40 ton togs i de 4 närmaste stagen. Ett 
block på 600 kg fallande från 1 m resulterade i en största momentan reaktionskraft i systemet på ca. 100 ton. Vid 
den första nedböjningen plasticerades de fyra närmaste stagen, vid återsvängningen gav dessa delvis vika genom 
knäckning varvid lasten omfördelades, dels till närliggande stag, dels direkt i valvet ner till anfangen. Modellen 
uppvisade ett liknande böjbrott i valvet som från plattförsöken, dock med något större utbredning. Nedböjningen 
vid brottlast var även mindre för hela valvet, dels beroende på att det belastade området kan betraktas som delvis 
inspänt, dels för att lasten fördelades på ett större område och på fler stag. Med nuvarande modell går det inte att 
uppskatta mängden nedfall från valvet, men det är inte osannolikt att den kan vara i samma storleksordning som 
uppvisats vid plattförsöken. Det bör även noteras att samtliga redovisade resultat avser brottmedelvärden, vid 
dimensionering används vanligen karakteristiska värden, även för olyckslastfall. 
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