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Sammanfattning 
Murverkskonstruktioner och valvbågar är frekvent förekommande bland historiska 
byggnadsverk. Med hänsyn till detta och att det i dagens samhälle på flera håll sker 
restaureringar av historiska byggnader har behovet att analysera valvbågar ökat. 
Analys och dimensionering av valvbågar har genom historien gjorts på ett flertal 
olika sätt, en vanlig metod som är effektiv och som ger ett bra resultat är 
trycklinjeanalysen.  

Trycklinjeanalys kan användas för att analysera och dimensionera valvbågar. 
Metoden har utvecklats mycket på bara några år med hjälp av dagens datorer. 
Numera är det möjligt att genomföra en analys av en valvbåge på bara någon minut 
jämfört med flera timmars handberäkningar för några decennier sedan. Nu när det 
går fort att genomföra analyserna av valvbågar vill Tyréns AB genomföra en 
kontroll av det beräkningsprogram som de använder för analyser av valvbågar.  

För att kontrollera om beräkningsprogrammet ger en korrekt bild av valvbågarnas 
bärförmåga testas verkliga valv där resultaten sedan jämförs med 
beräkningsmodellerna. Metoderna som användes i projektet var litteraturstudie, 
beräkningar och experiment.  

Valvbågarna som analyserades är två valvbågar med samma spännvidd men olika 
pilhöjder och upplagsvinklar. De två olika valvbågarna analyserades för att ge en 
bredare bild av beräkningsprogrammets validitet. Genom att använda två olika typer 
av valvbågar kunde en mindre generalisering av resultatet göras. 

I det första testet uppnådde valvbågen en kapacitet på cirka 60 procent av den 
beräknade kapaciteten. I det andra testet uppnådde valvbågen en kapacitet på cirka 
84 procent av den beräknade kapaciteten. Slutsatsen är att det är viktigt att vara 
noga med att rätt information sätts in i beräkningarna angående valvbågens 
geometri. Om detta inte görs på rätt sätt är risken stor att analysen blir fel. Den 
viktigaste parametern att ta hänsyn till vid analysen är upplagsförhållanden för 
valvbågen. En metod för att ta hänsyn till eventuella avvikelser från faktiska 
förhållanden och indata i de teoretiska beräkningarna skulle vara att implementera 
en säkerhetsfaktor i programmet. 





 

 
 

Abstract 
Valvbågar är frekvent förkommande bland historiska byggnadsverk, då det är en 
gammal byggnadsteknik som tillämpats i flera tusen år. En metod att analysera och 
dimensionera valvbågar med är trycklinjeanalys. I detta arbete jämfördes två olika 
valvbågar, den uppmätta bärförmågan jämfört med bärförmågan enligt de teoretiska 
beräkningarna. Mätningarna utfördes på Linnéuniversitetet och beräkningarna 
utfördes i programvaran GeoGebra som baseras på trycklinjeanalys.  

Resultatet från det första testet visade att valvbågen hade en kapacitet på cirka 60 
procent av den beräknade kapaciteten. I det andra testet uppnådde valvbågen en 
kapacitet på cirka 84 procent av den beräknade kapaciteten. Slutsatsen är att det är 
viktigt att vara noga med att rätt information sätts in i beräkningarna angående 
valvbågens geometri, om detta inte görs på rätt sätt är risken stor att analysen blir 
fel. Den viktigaste parametern att ta hänsyn till vid analysen är upplagsförhållanden 
för valvbågen. Ett sätt att ta hänsyn till eventuella avvikelser från verkligheten och 
beräkningarna skulle vara att implementera en säkerhetsfaktor i programmet.  

Nyckelord: Valvbågar, Valv, Murverk, Hydrauliskt kalkbruk, Tegel, 
Trycklinjeanalys, Grafisk statik 





 

 
 

Abstract 
Arches is frequently used in historic buildings, since it is an old building technique 
that has been applied for several thousand years. A method to analyze and design of 
arches is funicular analysis. In this thesis, two different arches were compared, the 
measured bearing capacity compared to the bearing capacity to the theoretical 
calculations. The measurements were carried out at Linnaeus University and the 
calculations were performed in the GeoGebra software, which is based on funicular 
analysis.  

The result of the first test showed that the arch reached a capacity of about 60 
percent of the calculated capacity. In the second test, the arch reached a capacity of 
about 84 percent of the calculated capacity. The conclusion is that it is important to 
be careful that the correct information is inserted into the calculations regarding the 
arch geometry, if this is not done correctly, the risk is that the analysis will be 
wrong. The most important parameter to take into account in the analysis is the 
support conditions for the arch. One way to take into account any deviations from 
reality and the calculations would be implemented a safety factor in the program. 

Keyword: Arches, Vault, Masonry, Brick, pressure line analysis, graphic static, 
hydraulic mortar 

 

 

 





 

 
 

Förord 
Examensarbetet utfördes på Linnéuniversitet i Växjö, inom 
Högskoleingenjörsutbildningen med inriktning på byggteknik. Idén till arbetet kom 
från Tyréns AB då de ville undersöka ifall deras beräkningsmodell stämmer överens 
med hur valvbågar verkar i verkligheten. 

De praktiska samt teoretiska delarna av projektet har utförts gemensamt med lika 
stora delar av båda studenterna. 

Vi vill tacka alla som varit med och hjälpt oss under vägens gång men det finns en 
del personer som förtjänar ett extra stort tack och det är Carl Thelin som har varit 
vår handledare under projektet. Han har hjälpt oss med diverse problem samt varit 
där för att bolla idéer angående genomförandet av de olika delarna av arbetet. Vi vill 
även tacka Bertil Enquist som har hjälpt oss med alla de praktiska delarna som har 
rört testerna, både i förberedandet av testerna samt hjälpt oss med tekniken under 
själva testerna. Till sist vill vi tacka Målarkalk AB som sponsrade oss med murbruk 
för att tillverka valvbågarna.  

 

Filip la Fleur & Gustav Lydén 

Växjö, 19 juni 2019 
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1 Introduktion 
Ljusinsläpp och öppna ytor i byggnader är något som har eftersträvats sedan 
människan började bygga hus. I denna strävan efter öppna ytor har valvbågar varit 
en central del. Murverkskonstruktioner sträcker sig tillbaka tusentals år och flera av 
de mest kända byggnaderna är konstruerade med hjälp av murverk och valvbågar 
(Allen & Zalewski 2010). Några kända exempel är Pantheon, Colosseum i Rom och 
Hagia Sofia i Istanbul (Huerta 2008).  

I Sverige är det historiskt sett främst i kyrkor som valvbågar började användas för 
att skapa öppningar. Redan under 1100-talet konstruerades kyrkor i sten. Vad som 
tros vara den äldsta bevarade byggnaden som är byggd av murtegel är redan från år 
1191 och finns i Gumlösa, Skåne (Göransson & Almevik 2016). Under 1700-talet 
rationaliserades produktionen av tegel vilket gjorde att det blev det viktigaste 
byggnadsmaterialet i Sverige fram till början av 1900-talet (Arkitekt Isrenn 2019). 
Andra byggnadsmaterial ersatte teglet som konstruktionsmaterial, men tegel 
används än idag då i huvudsak som ett fasadmaterial. 

Eftersom en valvbåge av traditionellt murverk inte har någon kapacitet att ta upp 
dragkrafter (Heyman 1995), kan enkla material som sten användas. Detta har gjort 
att murverk och valvbågar var en dominerande byggnadsteknik fram till de moderna 
materialen stål och armerad betong, som har förmågan att uppta dragkrafter, 
introducerades (Heyman 1995).  

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 
Som tidigare nämnts är murverk en gammal teknik som har använts i flera tusen år. 
Eftersom många av dessa byggnader är byggda med sten är det många av de gamla 
byggnadsverken som fortfarande står idag. Många av de historiska byggnadsverken 
är idag frekvent besökta av turister, vilket gör att de slits på ett annat sätt än vad de 
byggdes för.  

På grund av bristfälligt underhåll av byggnaderna och den långa livslängden har 
restaurering av äldre byggnader byggda med murverk blivit ett återkommande 
arbete. Ett exempel i Sverige är att de flesta av kyrkorna som finns runt om i landet 
har genomgått en ombyggnad eller restaurering under de senaste hundra åren. För 
att kunna genomföra en bra restaurering krävs kunskap om byggnadens material och 
konstruktion. Därför är kunskap om hur valvbågar i dessa byggnader fungerar en 
central del i restaureringsarbetet (Thelin, Höst & Rosenberg 2012).  

Tyréns AB utför uppdrag där valv och valvbågars kapacitet analyseras och bedöms i 
samband med restaureringar. De är därför intresserade av att undersöka hur nära 
valvbågars bärförmåga är de beräkningsmodeller som Tyréns AB använder sig av 
vid analys av valvbågar. Beräkningsmodellerna bygger på klassisk mekanik och 
trycklinjeanalys.  

Genom att använda sig av dagens teknik och den kraft som finns i datorer kan 
beräkningar göras med trycklinjeanalys på ett tidseffektivt sätt (Block, DeJong, & 
Ochsendorf 2006). Tyréns AB använder sig av denna princip när de utför sina 
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analyser på valvbågar. De använder sig av ett program som heter GeoGebra för 
valvbågsanalyser. I detta program har Tyréns AB själva byggt upp 
beräkningsmodellerna för valvbågar baserat på teorin bakom trycklinjeanalys. De 
vill nu kontrollera om deras beräkningar stämmer överens med hur en valvbåge 
fungerar i praktiken.  

1.2 Syfte och mål 
Syftet är att kontrollera om beräkningsmodellen i GeoGebra stämmer överens med 
hur valvbågen beter sig i verkligheten och där med att säkerställa säkerhet i 
konstruktionerna. 

Målet är att experimentellt prova bärförmågan hos två olika valvbågar för att sedan 
jämföra resultatet med teoretiska beräkningar i GeoGebra. 

1.3 Avgränsningar 
Arbetet begränsades till att endast kontrollera två valvbågar. Valvbågarna hade båda 
två en spännvidd på två meter, men olika radier. Den första valvbågen hade en radie 
på 1,04 meter och den andra en radie på 1,15 meter. En centrisk punktlast belastade 
var och en av valvbågarna. 

Arbetet tog inte hänsyn till materialparametrar i murverket utan analyserade endast 
den geometriska aspekten av murverken. 
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2 Teoretiska utgångspunkter 
I detta kapitel presenteras de teoretiska utgångspunkterna som metoden och 
resultatet kommer att utgå ifrån och jämföras med. De tre huvuddelarna som 
presenteras nedan är följande: 

 Det material som traditionellt används vid tillverkning av murade 
valvbågar. 

 Hur en valvbåges verkningssätt fungerar, hur den som konstruktion bär 
olika laster. 

 En historisk genomgång av hur dimensionering och analys av valvbågar sett 
ut och hur det genomförs i dagens samhälle. 

2.1 Material 

2.1.1 Tegel 
Tegelstenen kan förkomma som en solid sten som kallas för massivtegel som ses 
figur 1 a och som stenar med hål i som kallas för håltegelstenar som ses i figur 1 b.  

 

Figur 1. a) massivtegel, b) håltegel. 

2.1.1.1 Tillverkning 
Framställning av tegelstenar sker genom fyra olika processer (Burström 2007):  

 Förarbetning 

Lera extraheras ur marken för att sedan transporteras till ett tegelbruk, ofta tillsätts 
olika material till leran såsom sågspån, sand och kalk. Dessa tillsätts för att ändra 
rålerans bearbetbarhet och även ändra den färdigbrända stenens densitet då 
organiska ämnen som bränns bort lämnar luftporer.  

 Formning 
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När leran kommer till tegelbruket formas den till tegelsten genom användning av 
strängpressar. Leran matas in i en sträng genom att den pressas i ett munstycke som 
ger leran önskad form. Efter pressen kommer leran till ett kapningsbord där 
uppkapningen sker, vilket innebär att leran kapas upp till korrekt storlek.  

 Torkning 

När teglet är mjukt måste det först torkas innan det kan brännas. Helst ska det torkas 
naturligt men det förkommer konstgjord torkning för att påskynda processen. 
Massivtegel kräver längst torkningstid, torktiden varierar mellan två till fem dygn. 
När stenen torkar krymper den även i storlek mellan 3–10 %. 

 Bränning och avkylning 

Bränningen sker i tunnelugnar där materialet passerar ugnen genom vagnar. 
Bränntiden i tunnelugnen är cirka 50–70 timmar. När stenen värms upp till + 900 
grader Celsius sker sintringen, vilket innebär att enskilda lerpartiklar smälter ihop 
och materialet får sin slutgiltiga hållfasthet.  

En standardtegelsten i Sverige har måtten 250x120x62,5 mm (Tegelmäster 2019). 
Tegel har hög tryckhållfasthet men mycket dålig draghållfasthet (Burström 2007). 

2.1.1.2 Historia 
Under äldre stenåldern användes lera för att stärka väggar på hyddor. Kring år 8 000 
f.Kr. under neolitikum i mellanöstern började människan att forma lera till olika 
storlekar som sedan fick torka och stelna i solen. Byggnadsmaterialet användes till 
bostäder men även till stadsmurar och andra stora byggnadsverk i forntida kulturer 
som exempelvis Egypten. Soltorkat tegel är dock mycket känsligt mot klimatet som 
resterna av forntida byggnadsverk visar (Nationalencyklopedin 2019d). Direkt 
fallande nederbörd är skadligt. Soltorkat tegel löses upp när det utsätts för stora 
mängder vatten. 

Under romartiden byggde romarna med stora mängder bränt tegel vilket bidrog till 
den stora skogsskövlingen i medelhavsområdet. De byggde även mycket med 
romerskcement, men då innehöll den oftast tegelkross. När de använde sig av 
soltorkat tegel beströks det med puts för att skydda det mot klimatet 
(Nationalencyklopedin 2019d). Från slutet av 2 000-talet f.Kr. användes även tegel 
till takkonstruktioner. I början av 600-talet f.Kr. återupptogs seden att täcka taken 
med tegel, denna sed spreds snabbt genom medelhavsområdet 
(Nationalencyklopedin 2019d). 

Tegelarkitekturen blomstrade i flera århundrande och fördes vidare från medelhavet 
upp till Nordtyskland och Danmark redan under 1100-talet. Det var under gotiken 
på 1200-talet som teglet fick sitt stora genombrott i Europa. Under denna tid 
konstruerades kyrkor, murar, kloster och hus i tegel.  

Vid 1600-talet började tegelmurverk och natursten användes till fasadbeklädnader. 
Murverk har stor beständighet och har främst utnyttjats i tryckta bärverk som väggar 
och valv (Nationalencyklopedin 2019b). Under 1800-talet fick tegel ett uppsving 
igen när industrialismen kom och tegeltillverkningen industrialiserades. I nutid har 
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bruket av betong samt nya byggnadstekniker trängt undan tegelanvändningen 
(Nationalencyklopedin 2019d). I Sverige används tegel i huvudsak som 
fasadmaterial vid nybyggnationer. 

2.1.2 Murbruk 
Kalk har bränts i flera tusen år, av både romarna och egyptierna. I Egypten användes 
bruk för att bygga pyramiderna. I de äldsta bruken kan gips varit det huvudsakliga 
bindemedlet. Bruket mellan blocken i Cheopspyramiden består av cirka 83 % gips 
och 10 % kalk där resten är lera, sand med mera (Berggren 2017). Ett prov från 
Chefrens pyramiden utanför Kairo visar att ett mycket rent luftkalkbruk med 
kalksten som ballast har använts (Berggren 2017).  

2.1.2.1 Luftkalkbruk 
Murbruk av luftkalk används aldrig under vatten, luftkalken behöver koldioxid för 
att hårdna och är därför beroende av luften. Luftkalk bränns av ren kalksten 
(Berggren 2017).  

2.1.2.2 Hydrauliskt kalkbruk 
Hydrauliskt kalkbruk kan stelna i luften men även under vattnet. Hårdnandet sker 
genom att vatten tas upp. Första delen av stelning sker via luften med tillgång till 
vatten. Det är viktigt att inte bruket torkar ut, därför behöver det "vattnas" under 
flera dagar, ibland veckor för att få bästa möjliga resultat (Berggren 2017).  

2.2 Historiskt brukande av valvbågar 
Romarna använde sig av byggnadstekniken att mura och förstod hur murverket 
kunde användas för att skapa valvbågar. Några exempel på byggnader som de 
byggde är akvedukterna, Phanteon och Colosseum. Nedan finns en fördjupning av 
två specifika byggnadsverk, Colosseum och Hagia Sofia. Dessa exempel har valts 
eftersom de är två av de mest kända verken som har använt sig av 
valvbågskonstruktioner och fortfarande står trots många hundra år av slitage från 
natur och människor.  

2.2.1 Colosseum 
Colosseum är en ellipsformad amfiteater i Rom som uppfördes mellan år 70 och 80 
e.Kr. (Claridge 1998). Colosseum är uppbyggt av travetin, en typ av kalksten, som 
utvanns från stenbrott i Tivoli, Rom (The-Colosseum 2019). Konstruktionen kan 
beskrivas vara uppbyggd av pelare och valvbågar, och kan jämföras med dagens 
pelarbalkkonstruktioner. Colosseum är 48 meter högt och kan delas in i fyra olika 
nivåer (se figur 2). De tre första nivåerna använder sig av valvbågar för att föra ner 
lasterna av åskådare i konstruktionen, den fjärde nivån är en mer massiv 
murkonstruktion.  
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Figur 2. Colosseum i sektion (Pixabay 2015). 

2.2.2 Hagia Sofia  
På 500-talet e.Kr. konstruerades Hagia Sofia i Konstantinopel. Kyrkan är murad av 
tegel och ett rosa murbruk, de bysantinska murverken är enkla att urskilja då 
murbruket oftast är tjockare än själva teglet (Berggren 2017). Hagia Sofia var länge 
världens största kyrkobyggnad, under den turkiska erövringen byggdes kyrkan om 
till en moské och minareterna lades till. 1934 gjordes Hagia Sofia om till ett 
museum. 

Vid konstrueringen av Hagia Sofia var Anthemios och Isidorus tvungna att göra om 
beräkningarna för den stora kupolen två gånger innan de den tredje gången lyckades 
skapa en kupol som var säker (Heyman 1995). Huvudkupolen har en diameter på 31 
meter och stöds av fyra bågar. Hagia Sofia har drabbats av flera jordbävningar och 
år 558 rasade den första kupolen samman. Isidorus fick då i uppdrag att konstruera 
en ny, år 562 kunde kyrkan återinvigas igen (Notini 2019). 

2.2.3 Övergången till modern dimensionering 
Culmann (1866) var den första att utrycka grafisk analys i regler som en metod för 
jämviktsanalys inom strukturmekanik. Grafisk analys är en noggrann analysmetod 
för valvbågar. I början av 1900-talet var grafisk statik den vanligaste metoden för att 
bestämma jämvikt. Flera stora ingenjörer använde sig av metoden, t.ex. Gustave 
Eiffel och Antoni Gaudi. Dessa använde grafisk statik för att utföra några av sina 
största verk som står stadigt än idag. 

Flera murade valvbågar och broar beräknades med hjälp av grafiska metoder. I 
början av 1900-talet användes grafiska analyser för att lösa avancerade strukturella 
problem. För att lösa dem numeriskt skulle det krävas högre ordningens 
differentialekvationer. Trots att grafisk statik användes framgångsrikt av ingenjörer 
varade metoden inte länge. Redan vid 1920-talet var den större delen av grafisk 
statik utbytt mot teorier av elasticitet. Det bidrog till mer analytiska lösningar som 
inte krävde samma tålamod eller färdigheter att rita (Block, DeJong, & Ochsendorf 
2006). 



 

7 
 

Grafiska metoder ger konservativa resultat, processen med grafiska metoder kan bli 
långdragen och tråkig för en del användare. Idag finns det få ingenjörer eller 
arkitekter som har kunskapen eller tålamodet att utföra dessa komplexa och 
avancerade grafiska konstruktioner (Block 2005).  

I slutet av 1900-talet publicerade Zalewski och Allen (1998) en ny lärobok som 
visar att det finns nya användningsområden för denna historiska analysmetod. 

2.3 Valvbågens verkningssätt  

2.3.1 Sprickbildning 
Jaques Heyman (1995) beskriver att sprickor i en valvbåge är nödvändigt för dess 
funktion och något som kommer att uppstå. Det är ett tecken på att konstruktionen 
någon gång under sin livstid har utsatts för rörelse i omgivande konstruktioner. 
Anledningen till att sprickorna uppkommer är att murverket inte har någon 
möjlighet att uppta dragkrafter. När en del av valvbågen utsätts för dragkrafter 
kommer den att spricka. Sprickorna kan ses som gångjärn i konstruktionen. Genom 
att studera sprickorna kan en tydlig bild fås av hur trycklinjen går genom 
konstruktionen. Trycklinjen måste passera på motsatt sida av sprickan. Vanligtvis 
bildas det tre sprickor som kan ses i figur 3 b. När dessa tre sprickor har bildats är 
valvbågen fortfarande stabil och säker (Heyman 1995).  

 

Figur 3. Sprucken valvbåge som har anpassat sig till upplagsförhållandena. 

När sprickorna har uppstått blir bågen en känd och statiskt bestämd treledsbåge som 
går att analysera med jämviktsvillkor (Thelin, Höst & Rosenberg 2012). Gångjärnen 
som bildas är ett bevis på att historiska valvbågars deformationer inte är elastiska. 
Deformationerna är istället ett resultat av att valvbågen delar upp sig i mindre delar 
som är kopplade med gångjärn som möjliggör mindre rörelser i konstruktionen 
(Huerta 2008) 

Sprickorna i en valvbåge börjar inte synas förrän det uppstår dragspänningar i 
valvbågens tvärsnitt. Detta sker när kraftresultanten kommer utanför den mittersta 
tredjedelen av tvärsnittet (Block 2005). Detta kan ses i figur 4 där tvärsnitt a, b och c 
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alla tre har enbart tryckspänningar över hela tvärsnittet till skillnad från tvärsnitt d 
som har börjat bilda dragspänningar vid ena sidan.  

 

Figur 4. Spänningsfördelning över ett tvärsnitt med varierande excentricitet på punktlast. 

När en valvbåge börjar utsättas för större laster finns det risk att fler än tre sprickor 
uppstår. När detta sker skapas instabilitet i konstruktionen och den övergår till att bli 
en mekanism (Heyman 1995). Detta kan ses i figur 5. Här belastas en valvbåge med 
den excentriska lasten P och till en början klarar valvbågen av att bära lasten. När 
storleken på lasten P ökar flyttas trycklinjen närmre valvbågens geometriska 
gränser. När lasten P blir tillräckligt stor kommer trycklinjen i valvbågen att hamna 
utanför valvbågens geometriska gränser och valvbågen kommer gå att sönder. 

 

Figur 5. Valvbåge som går till brott av punktlasten P med visualisering av trycklinje och 
sprickbildning. 

2.3.2 Geometriska säkerhetsfaktorn 
Den geometriska säkerhetsfaktorn handlar om att ta reda på vad den minsta 
tjockleken ett valv kan ha för att trycklinjen ska stanna inom valvets ramar (Heyman 
1995). Den tjocklek som brukar krävas för att ett halvcirkulärt valv ska klara lasten 
av sin egentyngd ligger på cirka 10 % av valvets radie. Den geometriska 
säkerhetsfaktorn definieras som kvoten mellan tjockleken på två valv, där det ena 
valvet är konstruerat efter att precis klara av lasten och det andra är det faktiska 
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valvet som kommer att användas (Heyman 1995). Om ett valv har en geometrisk 
säkerhetsfaktor på tre betyder det att trycklinjen kan befinnas inom den mittersta 
tredjedelen av valvet och därmed utsätts hela tvärsnittet för tryckspänningar. Om 
säkerhetsfaktorn istället skulle vara två kan trycklinjen rymmas inom ett valv med 
halva tjockleken och så vidare. Med hänsyn till detta menar Brencich och 
Morbiducci (2007) att tjockleken är den viktigaste variabeln i de geometriska 
parametrarna av valvbågar.   

Vid analys av murverksvalv har den geometriska säkerhetsfaktorn ersatt faktorn 
angående materialets styrka, som vanligtvis används vid dimensionering av till 
exempel stål och armerad betong.  

2.4 Beräkningsmodell 
För att kunna analysera ett murverks konstruktion satte Heyman (1995) upp tre 
antagande:  

 Murverk har ingen draghållfasthet, 
 Spänningarna är så pass låga att murverket i princip har oändlig 

tryckhållfasthet, 
 Att brott orsakat av glidning mellan stenarna inte uppkommer. 

De tre antaganden kan förtydligas enligt nedan (Heyman 1995).  

Eftersom en valvbåge i princip kan bestå av stenar som blivit formade för att ligga 
an mot varandra utan något bindemedel emellan kan valvbågen inte ta upp några 
dragspänningar. Även om det efterhand blev vanligt att använda någon form av 
murbruk när valvbågar tillverkades har även detta bruk låg hållfasthet när det gäller 
dragspänningar (Heyman 1995). 

För att visa att spänningarna är så låga att murverket i princip har oändlig 
tryckhållfasthet kan ett exempel med sandsten göras. Sandsten är historiskt ett 
välanvänt material inom murverk eftersom det är lättarbetat när delarna till valvet 
skall formas. Sandsten har en enhetsvikt på 20 𝑘𝑁 𝑚⁄  och en tryckhållfasthet på 
20 𝑀𝑁 𝑚⁄  (𝑀𝑃𝑎). Om dessa tal divideras med varandra inser den som beräknar 
att det skulle krävas en pelare på en kilometer av sandsten för att sandstenen skulle 
krossas av sin egen vikt. Därför kan antagandet till beräkningarna göras att 
murverket har oändlig tryckhållfasthet (Heyman 1995).  

Stenarna i valvet är komprimerade med hjälp av gravitationen till en speciell form 
som arkitekten eller konstruktören har valt. Dock kan denna form endast vidhållas 
om stenarna inte glider på varandra. Stenarna i ett valv kan vara utformade så att de 
skapar kopplingar mellan varandra, men vid avsaknaden av sådana tekniska 
lösningar är det friktionen som skapas av de låga tryckspänningarna som ger valvet 
stabilitet (Heyman 1995).  

2.4.1 Trycklinjeanalys 
Trycklinjeanalys är en gammal metod som härstammar från Robert Hookes (1675) 
beskrivning av en valvbåge som Heyman (1995) översatte till ”As hangs the flexible 
line, so but inverted will stand the rigid arch”. Med denna syn på valvbågar kan en 
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lina eller kedja användas för att analyseras hur en valvbåge fungerar när den utsätts 
för laster. Genom att hänga en lina med samma spännvidd och radie som valvbågen 
och belasta den kan valvbågens förmåga att bära lasten analyseras. Lasterna kan 
vara centriskt placerade eller förskjutna i sidled. Dessa laster kommer att påverka 
linan att den ändrar form. På samma sätt som linan ändrar form när den utsätts för 
last kommer trycklinjen i valvbågen att flyttas. Om ett flertal olika laster sätts på 
linan och den fortfarande är inom gränserna för valvbågen kommer valvbågen att 
hålla för lasterna (Heyman 1995).   

Trycklinjen representerar den väg som resultanten av tryckkrafterna i 
konstruktionen kommer att ta (Ochsendorf 2002). Detta betyder att valvbågen delas 
upp i mindre delar för att sedan beräkna jämnvikten för varje individuell del. När 
detta är gjort sammanställs dessa beräkningar och trycklinjen som uppstår i 
valvbågen är ett resultat av de laster som verkar på den.  

En som tidigt använde sig av denna teori var Poleni (1748) som visade att kupolen i 
St. Peterskyrkan i Vatikanstaten var stabil och inte riskerade att rasa trots att den 
hade sprickor i sig. När han gjorde detta delade han in kupolen i mindre delar som 
kan liknas vid en tvådimensionell valvbåge. Varje valvbåge delade han sedan upp i 
32 delar och hängde en vikt på linan motsvarande vikten av varje del (se figur 6). På 
detta sätt visade han att trycklinjen av kupolens egentyngd låg inom valvbågens 
undre och övre gräns och att problemet istället låg i förmågan hos kupolens trumma 
att bära uttryckningskrafterna från den spruckna kupolen. 

 

Figur 6. Hooke’s hängande lina illustrerad av Poleni (1748). 

När en beräkning av en valvbåge genomförs är det viktigt att ha i åtanke att det finns 
oändligt många trycklinjer inom en valvbåge. Det är som tidigare nämnts inte förrän 
tre gångjärn bildas som den blir statiskt bestämd och bara en trycklinje är möjlig. En 
valvbåge har alltid ett minimalt och ett maximalt tryck (Block, DeJong, & 
Ochsendorf 2006), detta kan ses i figur 7. Dessa två trycklinjer är gränserna för var 
trycklinjen kommer att finnas inom valvbågen. Mellan linjerna finns det en oändlig 
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kombination med trycklinjer som kan erhållas beroende på vilka upplags-
förhållanden valvbågen har samt trycklinjens längd vid den aktuella tidpunkten. För 
att kunna genomföra beräkningar och ta fram var den aktuella trycklinjen för valvet 
finns är det därför viktigt att en noggrann undersökning av upplagsvillkoren för det 
aktuella valvet genomförs (Thelin, Höst & Rosenberg 2012).  

 

Figur 7. Valvbåge med minimal trycklinje och maximal trycklinje. 

2.4.1.1 Grafisk statik 
Grafisk statik är en metod som kan användas för att utföra trycklinjeanalyser. Den 
utgår från den klassiska mekaniken och berör fysikaliska system som är i jämnvikt, 
det vill säga att relativa positioner i delsystem inte varierar med tiden 
(Nationalencyklopedin 2019c). Grafisk statik innebär att valvbågen som ska 
analyseras ritas upp för hand eller med hjälp av en dator. Sedan ska valvbågen vara i 
jämnvikt hela tiden med enbart tryckspänningar i konstruktionen. Dessa 
tryckspänningar illustreras genom trycklinjen. Denna metod kan göras för hand på 
papper men det kräver goda ritkunskaper och är ett tidskrävande arbete (Block, 
DeJong, & Ochsendorf 2006). Detta gjorde att tekniken blev bortglömd när 
elasticitetsteorin kom i fokus i början av 1900-talet. Dock har den senaste tidens 
teknik gjort det möjligt att genomföra sådana beräkningar mycket snabbare. Om en 
dator används till att genomföra beräkningarna kan alla möjliga trycklinjer fås fram 
på bara några sekunder jämfört med flera timmars arbete för hand (Block, DeJong, 
& Ochsendorf 2006).  

Jämnvikten i en valvbåge beräknas fram genom att dela upp valvet i mindre 
sektioner och sedan beräkna fram kraftvektorerna som krävs för att den ska vara i 
jämnvikt, det vill säga summan av alla krafter är noll (Nationalencyklopedin 2019a). 
I varje godtycklig punkt ska även summan av momenten vara noll.  

2.4.2 Finita element metoden 
En mer modern metod som används idag för att dimensionera byggnader är Finita 
element metoden (FEM). När FEM används för att dimensionera konstruktionen 
behöver en modell byggas upp i ett datorprogram. För att beräkningarna ska gå att 
utföra exakta krävs det hög detaljnivå på modellen vilket kan ta lång tid att göra på 
en valvbåge (Block 2005). För att genomföra beräkningarna på en valvbåge krävs 
ickelinjär FEM-analys (Thelin, Höst & Rosenberg 2012). När en beräkning utförs 
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med FEM fås den exakta spänningsfördelningen över hela konstruktionsdelen. Detta 
verktyg används vid dimensionering av konstruktioner i stål eller armerad betong 
som exempel, dock finns det problem med att använda den till just murverk och 
därmed valvbågar (Huerta 2008). Detta kan ses i figur 8 där den vänstra delen är två 
valvbågar med förhållandet mellan tjockleken och radien (t/R) på 0,08 (a) och 0,16 
(b). Det är svårt att genom de resultat som fås ut av FEM förstå hur valvet kommer 
att fungera, om det ens kommer att fungera. Dock kan det genom en enkel 
trycklinjeanalys fås fram att valv a inte kommer att hålla då trycklinjen är utanför 
valvbågens gränser. Alltså krävs det en duktig ingenjör som är van vid att använda 
FEM till just detta ändamål för att få ett bra resultat av det (Block, Ciblac & 
Ochsendorf 2006). Med hänsyn till detta är FEM väldigt tidskrävande att använda 
till valvbågar och risken för att det blir fel är stor.  

 

Figur 8. Elastisk FEM (vänster) Trycklinjeanalys (höger) för valvbågar t/R förhållande på 0,08 (a) 
och 0,16 (b) (Block, Ciblac & Ochsendorf 2006). Med medgivande av Computers and Structures. 
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3 Objektsbeskrivning 
Här beskrivs laborationsuppställningen av de båda valvbågarna och hur de är 
uppbyggda, de olika uppställningarnas mått samt valvbågarnas egenskaper. 

3.1 Valvbågar 
De två valvbågar som ska analyseras och utsättas för laster har olika förutsättningar. 
De båda valven kommer att muras med håltegel och ett naturligt hydrauliskt 
kalkbruk med snabb torkningstid. Valven kommer att konstrueras med hjälp av en 
träform som studenterna själva bygger. Båda valven kommer att ha en spännvidd på 
två meter.  

3.1.1 Valv A 
Valv A har en radie på 1,04 meter, startvinkeln av den första stenen är 16,7 grader. 
Förhållandet mellan t/R för valv A är 0,115. Valv A kan ses i figur 9. 

 

Figur 9. Valv A. 

3.1.2 Valv B 
Valv B har en radie på 1,15 meter, startvinkeln av den första stenen är 29,8 grader. 
Förhållandet mellan t/R för valv B är 0,104. Valv B kan ses i figur 10. 
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Figur 10. Valv B. 
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4  Metod 
Studien delades upp i två delar, en analytisk och en experimentell. I den analytiska 
delen genomfördes teoretiska beräkningar av hur valvbågarna verkade när de 
utsattes för laster. Den experimentella delen genomfördes i ett labb där testningarna 
av valvbågarna utfördes.  

4.1 Litteraturstudie 
Sekundärdata från främst vetenskapliga artiklar och böcker, vars data presenterades 
i teoriavsnittet, studerades för att få en djupare förståelse av hur dimensionering och 
analys av valvbågar har utförts genom tiderna. Förståelse om hur grafisk statik har 
varit en avgörande roll för analys av valvbågar, vilket var en central del i denna 
undersökning. 

Största delen av teorierna angående valvbågar utgick från boken The Stone Skeleton 
av Jaques Heyman (1995), boken gav en bred bakgrund om historiskt användande 
av valvbågar samt en god förståelse hur de analyseras på olika sätt.  

4.2 Data 
All empirisk data i rapporten är primärdata och samlades in från två olika delar, de 
praktiska testerna av valven samt de teoretiska beräkningarna. Data från de olika 
delarna jämfördes sedan för att se om resultaten från beräkningsmodellerna kunde 
anses vara trovärdiga.  

Hänsyn till olika faktorer som påverkade de praktiska testerna presenterades i 
analysen, sådana faktorer kunde varit asymmetri i valven eller varierande 
materialegenskaper längs valvet.  

4.2.1 Praktiska tester 
De praktiska testerna följde standarden från Eurokod 0 Bilaga D (SIS 2002). För att 
säkerställa att resultatet från provningarna blev trovärdigt och jämförbara med 
beräkningarna fastställdes en provningsplan med ansvariga från Linnéuniversitetets 
labb i M-huset.  

Provningsplanen följer strukturen som rekommenderas i Eurokod 0 Bilaga D (SIS 
2002). I provningsplanen beskrivs det hur specificeringen av provkroppar, laster och 
mätningar kommer att se ut. För att se fullständig provningsplan se Bilaga A där 
uppställning av försök och liknande presenterades. 

4.2.2 Beräkningar 
Beräkningarna utfördes med hjälp av en modell uppbyggd i GeoGebra av Tyréns 
AB. Denna modell är baserad på teorier om trycklinjeanalys som beskrivits i Kapitel 
2. Modellen i GeoGebra anpassades för att få så liknande förutsättningar som 
möjligt med valven som trycktes i praktiken.  
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5 Genomförande 

5.1 Beräkningar 
Beräkningarna av valvbågarnas bärförmåga genomfördes i ett program som heter 
GeoGebra, detta program är skapat för att hantera geometri, algebra och analyser. 
Det är även möjligt att programmera programmet för att göra olika analyser. Detta 
har gjorts av Tyréns AB för att få fram ett program till analys av valvbågar. 
Processen för att analysera hur stora laster en valvbåge klarar av delades in i fyra 
steg:  

1. Ställ in parametrarna för valvbågen.  
2. Ställ in rätt vinkel på valvbågen. 
3. Öka lasten till dess att trycklinjen precis får plats inom den mittersta 

tredjedelen av valvbågen.  
4. Öka lasten tills att trycklinjen precis får plats inom valvbågens geometri. 

Valvbågarna programmerades i programmet till en önskad spännvidd. En spännvidd 
på två meter programmerades i detta fall, vilket gör att när vinkeln för valvet 
ändrades användes bara en del av halvcirkeln till valvet. I figur 11 kan en bild av 
användargränssnittet i GeoGebra ses. Parametrarna som a) pekar på är där lastens 
storlek ändrades, lasternas olika position kan ses i hur långt från centrum de är där 
P4 är den centriska lasten. I rutan som b) pekar på ändrades valvets egenskaper som 
tjocklek, densitet och bredd. Till sist ändrades vinkeln på valvet genom att punkten 
c) förflyttas uppåt eller neråt.  

 

Figur 11. Beskrivning av användargränssnittet i GeoGebra. 

I det första steget ställdes de geometriska parametrarna för valvet in. Detta 
inkluderade spännvidden, tjockleken och djupet på valvbågen i meter samt 
egentyngden för valvbågen i kg/m3. Båda valvbågarna som testades i detta arbete är 
tillverkade av tegel i standardstorlek, detta ger valvbågarna parametrar enligt tabell 
1. 
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Tabell 1. Parametrar för valven. 

Spännvidd 2,0 m 
Tjocklek 0,12 m 
Djup 0,25 m 
Densitet 1800 kg/m3 

 

I det andra steget ställdes vinkeln på valvbågen in. Som standard är vinkel 0˚ vilket 
innebär att valvbågen är en halvcirkel. Vinkeln på den första valvbågen som 
testades var 16,7˚ på grund av de vinklar som möjliggjordes av upplagen i den 
praktiska delen. Detta gav valvbågen en radie på 1,044 m och en pilhöjd på 0,744 m 
(se figur 12). I figuren syns även den blå trycklinjen, i detta skede är valvbågen inte 
utsatt för någon yttre last utan belastades endast av egentyngden. När valvbågen inte 
är belastad av någon yttre last syns det tydligt att trycklinjen får god plats och kan 
flyttas alternativt ändra form. Dock ligger trycklinjen utanför den mittersta 
tredjedelen vilket gör att sprickbildningen kommer att ske enbart av egentyngden 
från valvbågen. Därför behövdes inte en extra kontroll för vilken last valvbågen 
klarar med trycklinjen inom den mittersta tredjedelen utföras.  

 

Figur 12. Valv A med vinkeln 16,7º. 

I det fjärde steget ökades lasten P4 (som är mitt på valvet) till dess att trycklinjen 
precis nuddade de yttre kanterna av valvbågen. När trycklinjen ligger precis inom 
valvbågens gränser är det den teoretiska maxlasten som valvbågen klarar av innan 
den går till brott. Zoomverktyget användes för att kontrollera om trycklinjen låg 
inom valvbågens geometri. Endast en visuell kontroll utfördes för att kontrollera om 
trycklinjen var inom de geometriska gränserna och ingen matematisk kontroll 
utfördes. Se figur 13 för valvbågen med maximal last. Lastens storlek lästes av och 
gångjärnens position noterades.  
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Figur 13. Valv A med maximal belastning. 

Samma process upprepades med den nya vinkeln 29,8˚ för valv B. Efter att vinkeln 
var inställd kontrollerades lasten som valvbågen klarade av utan sprickor. Detta steg 
kan ses i figur 14. Denna last antecknades även ner.  

 

Figur 14. Valv B med trycklinjen inom den mittersta tredjedelen av valvbågen. 
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I det sista steget av beräkningarna kontrollerades den maximala lasten som valv B 
teoretiskt sätt kunde uppta. Denna last och gångjärnens position noterades även här, 
valv B med maximal belastning kan ses i figur 15. 

 

Figur 15. Valv B med maximal last. 

5.2 Provningar 

5.2.1 Formbyggnation 
Uppbyggnaden av formen utgick från exempel i Outdoor brickwork (Swift & 
Szymanowski 1992). Materialet som behövdes för att konstruera en form ses i tabell 
2. I övrigt krävdes verktygen såg och skruvdragare. Rekommenderas att ha tillgång 
till både sticksåg samt bandsåg.  

Tabell 2. Materialåtgång form. 

Material Antal 
Plywood 15x900x2500 mm 2 st 
Reglar 45x45 mm 4 löpmeter 
Masonit 2,8 mm Ca 30x250 cm 
Skruv 4x40 mm 50 st 
Spik  50 st 
Montagelim 1 st 

 

Första steget i byggnationen av formen var att mäta ut cirkelbågen på plywooden. 
Detta gjordes genom att använda ett snöre och en penna. Snöret fästes i plywooden 
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där centrum av cirkelbågen skulle vara. Pennan spändes sedan fast i snöret på det 
avstånd som cirkelns radie skulle vara. Efter detta ritades en halvcirkel ut på 
plywooden (se figur 16). När markeringen av cirkeln var klar sågades båda 
cirkelhalvorna ut samtidigt med en sticksåg för att uppnå samma form. Sedan 
kapades cirkelhalvorna med en cirkelsåg för att rätt pilhöjd skulle uppnås. 

 

Figur 16. Markering av valvbåge. 

Nästa steg var att göra en urholkning för foten där tryckanordningen monterades. 
Detta gjordes genom att mäta ut måtten för foten och såga ut ett likvärdigt hål i 
plywooden (se figur 17). 

 

Figur 17. Utsågning för tryckanordning. 
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När plywoodbitarna var färdigsågade sågades reglarna som skulle förstärka formen 
ut. Dessa sågades till 250 mm för att hela tegelstenen skulle få plats på formen (se 
figur 18 a). När reglarna var utsågade markerades deras position på plywooden så 
att hål kunde förborras i plywooden innan reglarna sedan skruvades fast, (se figur 18 
b). 

 

Figur 18. a) Reglar kapade till 250 mm b) Utmärkning placering av reglar. 

Nästa steg var att  en stödanordning tillverkades åt formen som sedan skulle 
avlägsnas så att formen kunde falla ner. Genom att formen sänktes ner blev det 
möjligt att avlägsna formen från murverket. Sidostöttning av formen konstruerades 
med hjälp av reglar som sågades i vinkel för att stabilisera formen horisontellt (se 
figur 19), stöttning monterades sedan fast i foten av provställningen för att fästa 
formen.  
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Figur 19. Snedsågning av reglar för horisontell stöttning. 

Sista steget i byggnationen av formen var att masoniten monterades överst på 
formen. Det är på masoniten som tegelstenarna senare applicerades vid murningen. 
För att fästa masoniten i övriga konstruktionen användes både montagelim och 
pappspik. Först applicerades en strimma montagelim längs med plywooden och på 
de tvärgående reglarna (se figur 20 a). Efter att limmet var applicerat placerades 
masonit på formen, till sist spikades masoniten fast i plywooden med pappspiken för 
att säkerställa att den inte rörde på sig (se figur 20 b). 

 

Figur 20. a) Applicering av montagelim b) Montering av masonit. 

5.2.2 Murning 
Första steget i murningen var att det naturligt hydrauliska kalkbruket blandades med 
vatten. 25 kilogram bruk blandades med 4,2–4,7 liter vatten för hand med hjälp av 
murslevar tills en jämn konsistens uppnåddes (se figur 21). 



 

24 
 

 

Figur 21. Blandning av murbruk. 

När bruket var uppblandat påbörjas murning av valvet, murbruket placerades med 
murslevar på varje sten för att uppnå en jämn yta. Murbruket placerades på 
hålstenarna med mer murbruk i ytterkanten av stenen för att uppnå rätt vinkel på 
varje sten (se figur 22). 

 

Figur 22. Applicering av murbruk. 

Valvet murades från båda sidorna så att de möts i mitten (se figur 23 a). När endast 
ett fåtal stenar återstod gjordes en avvägning om hur mycket bruk som skulle 
appliceras för att uppnå jämnt antal stenar. Vid behov blandades mer murbruk för att 
färdigställa konstruktionen. Det färdiga valvet kan ses i figur 23 b. Valvet torkade 
sedan under en veckas tid innan nästa del av testet påbörjades.  
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Figur 23. a) Valvmurning b) Färdigt valv. 

5.2.3 Tryckning 

5.2.3.1 Förberedelser 
Innan tryckningen av valvbågarna genomfördes måste testanordningen vara 
förberedd. Första steget i förberedelserna var att ta bort formen som valvet murades 
på, detta gjordes genom att avlägsna kilarna under formen så att den sjönk ner några 
centimeter. Efter det avlägsnades formen genom att den sköts ut i sidled (se figur 
24). 

 

Figur 24. Valvbåge med form avlägsnad. 

Efter att formen avlägsnades monterades ställningen som tryckkolven skulle sitta 
på. Första steget var att de vertikala c-balkarna monterades som kan ses i figur 25 a, 
på de vertikala balkarna monterades sedan en horisontell c-balk som 
tryckanordningen skulle fästas i. Kolven spändes sedan fast med vinkeljärn och 
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gängstänger, kolven stabiliserades även i sidled längre ner med ett vinkeljärn detta 
kan ses i figur 25 b.   

 

Figur 25. a) Sidostag till tryckanordning b) monterad tryckkolv. 

När testanordningen var monterad, monterades en potentiometer med ett 
magnetfäste i sidbalkarna. Nästa steg var att en uppställning med kameror som kan 
ses i figur 26 a kalibrerades. Dessa kameror hade som funktion att mäta rörelse i tre 
dimensioner av testobjektet, för att detta skulle fungera var det tvunget att små 
markörer applicerades längs halva valvbågen (se figur 26 b). Under försöket tog 
kameran bilder av valvbågen med ett förutbestämt intervall och sedan med hjälp av 
trigonometri räknades de förbestämda punkternas rörelse fram.  
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Figur 26. a) Kamerauppställning vid tester, b) Markörer till kamerauppställningen. 

5.2.3.2 Test av valvbåge 
När all utrustning var monterad och kalibrerad kunde försöket påbörjas. En 
kompressor med tryckluft användes för att trycka kolven mot valvbågen, när kolven 
precis tangerade valvbågen startades de olika mätinstrumenten. Under testet kom ett 
jämnt tryck från kompressorn att trycka ner kolven till dess att valvbågen gick till 
brott. Under testet mättes den centriska deformationen med hjälp av potentiometern 
och lasten mättes genom en lastcell som satt mellan kolven och valvbågen.  

Valv A testades en gång där testning gick som planerat. Valv B testades två gånger 
då under det första försöket uppstod problem med ett av upplagen. Upplaget 
lossnade och gled iväg längs med I-balken. De värden som kunde erhållas från testet 
var inte tillräckliga så ett nytt försök var nödvändigt. Innan det andra försöket 
genomfördes förstärktes upplagen för att förhindra glidning igen.
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6 Resultat 

6.1 Beräkningar 

6.1.1 Valv A 
Tabell 3 visar de laster som valv A teoretiskt ska klara enligt beräkningarna.  

Tabell 3. Teoretiska laster valv A. 

 LAST 
SPRICKFRI LAST Spricker av egentyngd 
MAXIMAL LAST 450 N 

 

De teoretiska sprickornas position för valv A kan ses i figur 27, där sprickornas 
position är markerat med rött. Gångjärnet kommer att sitta på sidan som trycklinjen 
passerar genom. Anledningen till att det är två fogar som är markerade på toppen av 
valvbågen är för att det är ett udda antal stenar i valvbågen vilket gör det svårt att 
säga på vilken sida som sprickan kommer att uppstå. Mellan varje röd markering är 
det tio hela stenar, förutom mellan de två i toppen där det endast är en sten mellan.  

 

Figur 27. Sprickbildning valv A markerat med rött. 
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6.1.2 Valv B 
Tabell 4 visar de laster som valv B teoretiskt ska klara enligt beräkningarna.  

Tabell 4. Teoretiska laster valv B. 

 LAST 
SPRICKFRI LAST 75N 
MAXIMAL LAST 1200 N 

 

De teoretiska sprickornas position för valv B kan ses i figur 28, där sprickornas 
position är markerat med rött. Gångjärnet kommer att sitta på sidan som trycklinjen 
passerar genom. Även här kan de teoretiska sprickornas position på den verkliga 
valvbågen ses. Här är det nio stenar mellan varje spricka förutom de två i toppen där 
det endast är en sten emellan, precis som på valv A. 

 

Figur 28. Sprickbildning valv B markerat med rött. 
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6.2 Experiment 

6.2.1 Valv A 
Figur 29 visar resultaten från tryckningen av valv A. Valvbågen klarade en maximal 
last på 273,5 N, och den centriska deformationen precis innan brott var cirka 31 
millimeter.  

 

Figur 29. Testresultat av valv A. 

Under testet av valv A uppstod det snabbt tre tydliga sprickor på valvbågen, 
positionen för var dessa sprickor uppkom kan ses i figur 30 a-b). Sprickornas 
position i figur 30 b) är från vänster nio stenar upp till första sprickan, tolv stenar 
mellan den vänstra och mittersta sprickan, tio stenar mellan den mittersta och högra 
sprickan och till sist efter den högra sprickan är det tio stenar. Brottet för valvbågen 
skedde när en fjärde spricka bildades, detta illustreras i figur 30 c-d). 
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Figur 30. a-b) Sprickor innan brott c-d) Sprickor som bidrar till brott. 

I figur 31 kan resultatet från kameramätningarna ses, pilarna visar de olika 
punkternas förflyttning i y-led under testet.   

 

Figur 31. Rörelse i valvbåge innan brott. 
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6.2.2 Valv B 
Tryckningen av valv B genomfördes två gånger då det under det första testet 
uppstod ett brott på grund av förflyttning i ett av upplagen. figur 32 visar resultatet 
från den första tryckningen av valv B. Valvbågen klarade av en maximal last på 
304,3 N och den centriska deformationen precis innan brott var drygt 80 mm. 

 

Figur 32. Valv B med glidande upplag. 

Problemet med det glidande upplaget kan ses i figur 33 där bild a) visar valvbågen 
innan tryckningen är påbörjad och bild b) visar valvbågen precis innan upplaget 
glider av den underliggande I-balken. Vid bild b har det vänstra upplaget flyttat sig 
cirka tio centimeter.  

 

Figur 33. a) Valv B innan test, b) Valv B efter upplag glidit. 
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Förflyttningen av de olika delarna i konstruktionen ses i figur 34. I den undre delen 
av figuren kan det ses att stenen längst ner har flyttats cirka 95 millimeter i sidled 
och valvbågens mittersta del har deformerats cirka 87 millimeter vid samma 
tidpunkt.  

 

Figur 34. Rörelse i konstruktion innan brott. 

Sprickbildningen under tryckningen av valv B kan ses i figur 35. Dessa sprickor är 
de som syns precis innan upplaget glider av. Brott uppkommer alltså inte av att en 
fjärde spricka bildas som i de övriga tryckningarna utan på grund av att upplaget 
glider av.  
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Figur 35. Sprickornas position under tryckningen av valv B med glidande upplag. 

Figur 36 visar resultatet från den andra tryckningen av valv B. Valvbågen klarade av 
en maximal last på 1 006,3 N. Den centriska deformationen precis innan brott var 
cirka 28 millimeter. 

 

Figur 36. Valv B med fungerande upplag. 

Under testet av valv B uppstod det snabbt tre tydliga sprickor på valvbågen, 
positionen var dessa sprickor uppkom kan ses i figur 37 a-b. Brottet för valvbågen 
skedde när en fjärde spricka bildades, detta illustreras i figur 37 c-d. Den vänstra 
sprickan flyttas i brottögonblicket efter det att upplagssprickan på högersidan 
uppstår, detta kan ses i skillnaden mellan b och d.  
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Figur 37. a-b) Sprickor innan brott c-d) Sprickor som bidrar till brott. 

Rörelsen i konstruktionen innan och efter att den fjärde sprickan som orsakar brott 
har uppstått ses i figur 38. 

 

Figur 38. Rörelse i valvbåge innan och efter brott.
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7  Analys 
De praktiska testerna klarade en mindre last än de teoretiska beräknade lasterna. 
Valv A klarar endast drygt 60 procent av den teoretiska lasten. Valv B klarar cirka 
84 procent av den teoretiska lasten. Tryckningen av valv B där upplaget råkade 
glida klarade endast 25 % av den teoretiska lasten. Därför togs inte hänsyn till det 
testet när den teoretiska kapaciteten och den verkliga kapaciteten jämfördes. 
Resultatet från tryckningen av valv B med glidande upplag användes för att 
förstärka vissa problem som finns med beräkningarna jämfört med hur det ser ut i 
verkligheten.  

Att beräkningarna inte stämde överens med de praktiska provningarna kan bero på 
flera olika orsaker. En av dessa orsaker är att beräkningsmetoden som används vid 
trycklinjeanalys går ut på att dela upp valvet i mindre bitar och räkna jämnvikt på 
varje individuell bit. När detta görs i beräkningsprogrammet antas valvbågen ha en 
perfekt symmetri, något som i praktiken är omöjligt att uppnå på grund av bland 
annat ojämnheter i material eller bruk. I det aktuella fallet utfördes konstruktionen 
av valvbågarna av studenterna som aldrig tidigare har murat. Detta medför sannolikt 
en större avvikelse från den perfekta symmetrin än om en yrkesarbetare hade utförts 
samma arbete. Något som stärkte detta är att resultatet från det tredje valvet kom 
upp i en högre procentuell kapacitet jämfört med beräkningarna än vad det första 
valvet gjorde, valv A. Detta kan som sagt delvis bero på att valvbågen blev bättre 
efter två tidigare murningar.  

Att valv A var längre ifrån att uppnå den teoretiska kapaciteten kan bero på att den 
hade en lägre geometrisk säkerhetsfaktor än valv B. Eftersom den geometriska 
säkerhetsfaktorn anses vara den viktigaste parametern vid dimensionering av 
valvbågar enligt Brencich och Morbiducci (2007) är det rimligt att anta att ett valv 
med lägre geometrisk säkerhetsfaktor skulle vara känsligare för eventuella 
imperfektioner från konstruktionen eller liknanden. Därför skulle det varit bra att i 
beräkningsprogrammet kunna se vad den exakta geometriska säkerhetsfaktorn för 
ett specifikt valv är och därmed utföra en analys om det är tillräckligt dimensionerat. 

Något som är viktigt för en fungerande valvbåge är att upplagsförhållanden stämmer 
överens med beräkningarna (Thelin, Höst & Rosenberg 2012). I den första 
tryckningen av valv B var det inte likvärdiga upplagsförhållanden vilket medför att 
valvbågen enbart uppnår en verklig kapacitet på cirka 25 procent av den teoretiska 
kapaciteten. Problematiken under det första testet av valv B går att jämföra med det 
Poleni (1748) kom fram till angånde kupolen på St. Peterskyrkan i Vatikanstaten. 
Han konstaterade att det inte var problemet med sprickorna i kupolen utan istället 
förmågan hos kupolens trumma att bära de uttryckande krafterna.  

Brottmoden i de båda valvbågarna stämmer överens med de teorier om att brott 
uppstår då den fjärde sprickan bildas och valvbågen går över till att fungera som en 
mekanism som Heyman (1995) beskrev. Även de tre antagandena som Heyman 
(1995) gjorde för att kunna analysera valvbågar stämmer alla överens med de två 
tester som genomfördes där upplagen verkade som de skulle. Efter tryckningen 
granskas alla tegelstenar varpå alla var intakta efter brottet av valvbågen vilket visar 
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på att de inte utsattes för tryckspänningar nära sin maximala kapacitet. Under 
provningen visades det tydligt att valvbågarna inte har någon möjlighet att ta upp 
dragspänningen då det bildades sprickor i de områden som borde utsättas för 
dragspänningar. Brottmoden som sker var inte på grund av att det uppstod glidning 
mellan stenarna vilket betyder att alla de tre antaganden som Heyman (1995) har 
gjort uppfylldes under testerna.  

När det kom till sprickbildningen och bildningen av gångjärn var båda valvbågarna i 
enlighet med teorierna om hur sprickbildningen uppstår. Från de teoretiska 
beräkningarna skulle inte trycklinjen vara inom den mittersta tredjedelen av valv A, 
vilket gjorde att sprickor uppkom direkt när formen avlägsnades eftersom delar av 
tvärsnittet då utsätts för dragspänningar, precis som Block (2005) beskriver. I valv B 
var trycklinjen inom den mittersta tredjedelen enligt de teoretiska beräkningarna. 
Tvärsnittet blev därför inte utsatt för någon dragspänning och det uppstår inte heller 
några sprickor när formen avlägsnades. I figur 39 kan det ses att delarna av 
valvbågen mellan gångjärnen inte deformerades något. Rörelsen som har skedde i 
konstruktionen skedde endast vid gångjärnen som uppstod under testet, detta 
stämmer överens med teorin som presenteras av Huertas (2008) om att 
deformationerna i en valvbåge inte är elastiska. 

 

Figur 39. Valvbåge under tryck med tre gångjärn bildade. 

Lasten på valvbågarna applicerades med ett konstant tryck i kolven, detta medför att 
när valvbågen inte deformerades i början av testet ökade trycket på valvbågen. När 
deformationer började uppstå minskade trycket på grund av deformationerna. Om 
detta verkningssätt ska införas på en valvbåge i verkligheten kan den antas vara 
stark innan den första deformationen uppstår men så fort den har börjat deformera 
tappar den mycket av sin kapacitet. Valvbågen klarar ändå stora deformationer 
innan den kollapsar. Vilket innebär att även om sprickor uppkommer är den 
fortfarande säker att bruka. Det bör tas i beaktning att så fort det uppstår sprickor 
minskar kapacitet.  

Med hjälp av dagens teknik är det möjligt att snabbt få fram ett resultat av vad 
valvbågen ska klara av. Med kraften som finns i dagens datorer är det möjligt att ta 
fram kapacitet i valvbågarna mycket snabbare än förr i tiden som Block, DeJong 
och Ochsendorf (2006) beskriver. När valvbågar runt om i världen ska analyseras är 
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den snabbheten användbar då skick och kapacitet av objekten kan fås fram snabbt 
och effektivt.  

När beräkningar utfördes i GeoGebra utgår programmet från att valvbågen har en 
perfekt symmetri. Att uppnå perfekt symmetri i verkligenheten är inte genomförbart 
ens för en professionell yrkesarbetare. Ifall det är möjligt att utveckla beräknings-
programmet så att det tar hänsyn till att perfekt symmetri inte är uppnåeligt i 
verkligheten skulle eventuellt resultatet bli annorlunda. 

7.1 Förslag 
I valvbågarna som studenterna tillverkade var inte alla fogar helt utfyllda med 
murbruk. När valvbågarna går sönder syns det tydligt på tegelstenarna att det inte 
var murbruk över hela stenarna. Beräkningsprogrammet analyserar en ideal 
valvbåge där det finns material över hela tegelstenen, vilket inte de valvbågar som 
testades hade. Ifall tjockleken på valvbågarna reducerats med motsvarande andel 
som det saknade murbruket utgör. Hade troligen resultatet av jämförelsen mellan de 
teoretiska beräkningarna och de uppmätta värdena blivit mer lika. Sannolikheten att 
en perfekt valvbåge med exempelvis 90 procent tjocklek av den ursprungliga 
valvbågen får plats i den asymmetriska verkliga valvbågen är betydligt större. 
Därmed skulle en valvbåge på 90 procent kunna antas få plats inom de geometriska 
gränserna för det verkliga valvet trots att det inte är helt symmetriskt. I figur 40 
visas förhållandet mellan kapacitet och tjocklek för en valvbåge med övriga 
förutsättningar liknande valv A ses. Om resultatet från testningen av valv A ska 
passas in i diagrammet så motsvarar den tryckta valvbågen en valvbåge med 
tjockleken 105 mm, jämfört med 120 mm som studenterna räknade med. Detta 
betyder att valvbågen hade en effektiv valvbåge inom sig på 87,5 procent av sin 
verkliga tjocklek, vilket studenterna anser vara rimligt. 

 

Figur 40. Kapacitet för valv A med varierande tjocklek.
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8 Diskussion  

8.1 Teori och metod 
De teorier om valvbågar som användes i arbetet gav en utförlig förståelse för hur en 
valvbåge verkar när den utsätts för en last. Teorin stämde väl överens med resultatet 
från provningen då valvbågen verkade precis som teorierna beskrivit. 
Sprickbildningen uppstod på de platser som teorierna förutspådde att de skulle göra.  

Då arbetet avgränsades till att endast analysera två olika valvbågar kunde ingen 
större generalisering av resultatet utföras. Då valvbågarna som testades visade olika 
resultat skulle det vara nödvändigt att utföra flera tester. Nu går det endast att göra 
antagande att ett flertal valvbågar skulle verka på samma sätt. Hade istället flera 
valvbågar kontrollerats kunde en större mängd data erhållits och där med ett konkret 
förslag på förbättringar av beräkningsprogrammet utföras. Konstruktionen av 
valvbågarna bör även utföras av kunnig personal för att valvbågarna skall bestå av 
samma förutsättningar. De tre valven som studenterna konstruerade skiljde sig åt, då 
alla medverkande av testerna kunde se att murningen av valvbågarna förbättrades 
med varje valvbåge som murades. Valvbåge tre som testades var bättre konstruerad 
än valvbåge ett, och valvbåge tre fick även ett resultat närmare beräkningarna än 
valvbåge ett. Om flera tester skall utföras bör alla valvbågar som ska testa 
konstrueras av samma kunniga personal. 

Tryckningen av valv B utfördes två gånger på grund av att ett upplag gled av I-
balken under det första försöket. Detta medförde att extra stöd var tvungna att 
monteras vid upplagen, en sådan sak borde kontrolleras mer noggrant vid upprepade 
försök än vad det gjordes inför testet av valv B. Om önskat resultat ska uppnås ska 
förutsättningar för testet göra det möjligt. 

Ifall flera valvbågar provats skulle även validiteten i försöken öka om försöken visat 
samma resultat. Med större mängd data skulle det även vara möjligt att se en 
normalfördelning av testerna och därmed förbättra beräkningsprogrammet tills det 
stämmer överens med verkligheten. Fler tester av valvbågar bör utföras för att 
kunna effektivisera beräkningsprogrammet. 

8.2 Resultat 
Resultaten som erhålls av försöken angående hur valvbågarna beter sig stämmer 
överens med de teorier som undersökts. Valvbågarna går till brott på samma sätt och 
brotten uppstår på de ställen som förutspåtts av de teorier som använts. På grund av 
att valvbågarna verkar precis som de teoretiska beräkningarna förutspått, behövs 
endast kapacitet av valvbågarna justeras. Ifall kapaciteten av valvbågarna justeras 
skulle det sedan vara möjligt att använda beräkningsprogrammet för dimensionering 
eller analys av valvbågar i verkliga konstruktioner.  

Den mänskliga faktorn spelade en stor roll i de praktiska testerna. Det är studenterna 
själva som har utfört alla de praktiska delarna som formbyggnation, blandning av 
murbruk och murning av själva valvbågen. Resultatet från de praktiska delarna av 
arbetet kan på grund av detta vara missvisande då det var första gången som 
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studenterna murade. Dock visar detta också hur känsligt beräkningsprogrammet kan 
vara för olika brister i konstruktionen. Hade murningen istället genomförts av en 
erfaren yrkesarbetare som det görs på de byggnader som finns ute i samhället är det 
sannolikt att ett annat resultat hade erhållits. Valvbågen som tillverkats för de 
praktiska testerna bör konstrueras av en erfaren yrkesarbetare om flera tester skall 
utföras i framtiden, för att uppnå ett så representativt resultat som möjligt. Ett tydligt 
exempel på detta kan vara att det första valvet som testades även var det första som 
studenterna konstruerade och där blev resultatet av tryckningen att valvbågen endast 
klarade 60 procent. I det tredje försöket blev konstruktionen betydligt bättre än 
under det första försöket och under det tredje försöket klarade valvbågen 84 procent 
av de teoretiska beräkningarna. Detta är en förbättring på 24 procentenheter där med 
största sannolikhet tillverkningen av valvbågarna står för en del av dem, dock är det 
svårt att säga hur mycket det påverkar mer än att det är en märkbar skillnad mellan 
de två försöken.  

Att stöd inte är fullt fungerande är inget ovanligt problem när det kommer till 
valvbågar. Det första testet av valv B där ett upplag gled oavsiktligt gav en bra 
förståelse för den problematik som finns vid tillverkning av valvbågar. Då ett brott 
uppstod vid endast drygt 300 N, på grund av att det horisontella stödet inte 
fungerade. Valvbågar har dock kapacitet att deformeras mycket innan de går till 
brott. I det första test av valvbåge B var det precis detta som uppstod, därför klarade 
valvbågen endast av en last på drygt 300 N samt att stödet förflyttade sig över tio 
centimeter. Valvbågen deformerade även åtta centimeter innan den kollapsade, i 
detta fall motsvarar åtta centimeter cirka 14 procent av pilhöjden på valvet. 
Sprickbildningen som uppstår i valvbågen är helt annorlunda mot när stödet är 
fastinspänt eller när det rör på sig. Med tanke på hur mycket valvbågar kan 
deformeras innan de går till brott är det inte farligt om små sprickor uppstår i 
valvbågar.  

Beräkningarna som utförts i programmet GeoGebra är inte heller helt perfekta 
eftersom kapaciteten enbart läses av visuellt av användaren. Detta gör att två olika 
personer kan göra olika tolkningar av vad som anses vara inom gränserna för 
valvbågen. På grund av detta är inte resultatet som erhålls från beräkningsmodellen 
helt pålitligt. Skillnaden spelar större roll på ett känsligare valv, då lasten ökas med 
25 N per steg i programmet. Det går även att skriva in manuellt för exakta värden, 
så gör ett steg mycket större differens på till exempel valv A än vad det gör på valv 
B. Om programmet istället hade haft en funktion som visar när trycklinjen var 
utanför valvbågens geometri, skulle olika personer kunna genomföra beräkningar 
men ändå erhålla exakt samma resultat varje gång.  

Valvbågarna har endast analyserats när de utsatts för en centrisk last vilket innebär 
att resultatet från testerna bara är jämförbart med väldigt specifika förhållande. I 
praktiken utsätts en valvbåge för ett flertal laster. Lasterna är oftast jämnt utbredda 
längs med valvbågen istället för utplacerade som punkter. För att göra resultatet mer 
användbart i praktiken skulle en mer komplex testanordning krävas där laster som 
efterliknade utbredda laster applicerats. Om ett sådant test skulle genomföras ökar 
relevansen av resultatet från testerna. 
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9 Slutsatser 
Följande slutsatser kan dras från arbetet: 

 Att korrekta upplagsförhållande tas med vid beräkningar för att inte göra 
felaktiga bedömningar av valvbågens kapacitet. 

 Valvbågarna klarade en mindre last än vad dimensioneringsprogrammet 
beräknade fram, detta beror sannolikt främst på att där fanns brister när 
murningen av valvbågarna genomfördes.  

 Valvbågarnas verkningssätt stämde överens med de teorier som finns. 
 Någon form av säkerhetsfaktor skulle kunna behöva implementeras i 

beräkningsprogrammet. Alternativt att personen som genomför analyser är 
medveten om att det sannolikt finns en avvikelse mellan verkligheten och 
beräkningsmodellen. 

Ett förslag till vidare forskning är att genomföra en större mängd tester av valvbågar 
och jämföra dem mot beräkningarna för att ta fram eventuella omräkningsfaktorer.  

Ett annat förslag till vidare forskning är att göra en analys av en större variation 
valvbågar där ett förhållande mellan tjocklek på valvbågen och bärighet tas fram.  
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Bilagor 
Bilaga A: Provningsplan  
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Bilaga A, Provningsplan 
Provningsplan: Tryckning av murade valvbågar 

Syfte och omfattning:  

Syftet med provningen är att skapa en förståelse för hur beräkningsmodeller baserat 
på trycklinjeanalys stämmer överens med verkligheten för en valvbåge.  

Förutsägelse om provningsresultaten: 

Provkropparna kommer inte att uppnå perfekt symmetri vilket gör att brottet är svårt 
att förutsäga då beräkningsmodellen utgår från en symmetrisk provkropp.  

Enligt de teoretiska beräkningarna ska valv A klara en centrisk punktlast på 450 N 
och valv B en centrisk punktlast på 1200 N.  

Specificering av provkroppar samt uttagning av stickprov: 

Provningen kommer att omfatta två olika provkroppar. Provkropparna har tillverkats 
av studenterna själva. Provkropparna byggs direkt vid provplatsen på de 
specialtillverkade upplagen som möjliggör en förändring i upplagen med 
förbestämda intervall.  

Specificering av laster:  

Provkroppen kommer endast att vara belastad av sin egenvikt innan provningen 
genomförs. Provkroppen kommer sedan att utsättas för en centrisk punktlast. Den 
centriska punktlasten kommer att appliceras med hjälp av en kolv som är driven 
med tryckluft.  

Mätning: 

Tre olika mätningar kommer att genomföras under provningen. Dessa är följande: 

 Bärförmåga   
 Centrisk deformation  
 Rörelse i konstruktionen  

Bärförmågan kommer att mätas genom storleken på lasten med lastcell som 
placerats mellan kolven och tryckplattan. 

Den centriska deformationen kommer att mätas med en lägesgivare av typen 
potentiometer. Givaren är konstruerad som en sond vid vilken inom mätområdet en 
fjäder trycker sondspetsen mot mätobjektet. 

Rörelsen i konstruktionen kommer följas med två högupplösta kameror med 12M 
upplösning och 4:3 format och specifika mätpunkter på konstruktionen. 
Informationen från kamerorna behandlas i programmet GOM Correlate 2018, i 
programmet tas resultatet fram inför redovisningen. 
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Utvärdering och redovisning av provningen:  

Eftersom att endast två provningar av två olika valv kommer att genomföras 
är en klassisk statistisk utvärdering omöjlig. Endast användning av 
omfattande, tidigare känd information tillsammans med hypoteser om den 
relativa graden av betydelse av denna information och provningsresultat, gör 
det möjligt att ta fram en statistisk tolkning (SIS 2002).  

Resultatet kommer endast att vara jämförbart med övriga valv som har de 
specifika förutsättningarna som de testade valven har.  

Genom resultatet från provningen kan eventuella revideringar i 
beräkningsprogrammet utföras för att ta hänsyn till eventuella parametrar 
som uppstår vid provningen.  
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