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Sammanfattning 

Ett examensarbete har genomförts under våren 2008. Arbetet genomfördes i Stockholm 

på projekten Norra Länken och Liljeholmen i samarbete med Berg Bygg Konsult  

(BBK), Skanska och NCC. 

För att prognostisera maximalt möjliga samverkande laddningsmängder utifrån angivet 

vibrationsgränsvärde (för varje riskobjekt) och avstånd mellan sprängplats och 

riskobjekt har mjukvaran Blast Control utvecklats av BBK. Genom vibrationsmätningar 

och analys av erhållna vibrationsresultat är avsikten att erforderliga indata för 

vibrationsöverföringen mellan sprängplats och riskobjekt skall kunna erhållas och 

användas vid framtida arbeten i området. 

I ett första steg har vibrationsdata använts för att prognostisera de samverkade ladd-

ningsmängderna med ett gott resultat dvs. att prognoserna stämmer överens med de 

planerade och verkliga laddningarna. Det har konstaterats att en uppdatering av 

programmet Blast Control som tar hänsyn till vibrationsdämpningen för respektive 

riskobjekt är nödvändig innan det kan användas för praktiskt bruk. För att uppnå bästa 

möjliga resultat rekommenderas att en kontinuerlig uppföljning och justering av 

vibrationsdämpningssambandet genomförs under projektets gång.  

Med de uppmätta vibrationsvärdena har en ansats gjorts för att kunna förutsäga inverkan 

av storskaliga geologiska strukturer, detta genom att jämföra de aktuella mätpunkterna 

utifrån deras dämpning och geologiska förutsättningar. Det kunde bekräftas att löst och 

uppsprucket material kan ha en dämpande effekt på vibrationerna vid gynnsamma 

förhållanden, t ex vid en viss mäktighet och vågutbredningshastighet för ett jordlager 

eller vid en fördelaktig foliationsriktning i bergmassan. Men på grund av vissa 

begränsningar för att kunna göra rättvisa jämförelser (t ex mätpunkternas olika 

infästning eller skillnader i riskobjektens grundläggning) har inget nytt eller signifikant 

samband kunnat påvisas. Det rekommenderas att en mer anpassad vibrationsstudie 

genomförs för att kunna förutsäga geologins inverkan.   
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Abstract 

A bachelor’s thesis has been performed during the spring of 2008. The thesis work was 

carried out in Stockholm and the two projects Norra Länken and Liljeholmen were used 

to provide data for the analysis. The thesis was carried out in cooperation with Berg 

Bygg Konsult (BBK), Skanska and NCC. 

To predict the maximal charge per delay permitted by the vibration threshold values, the 

distance between the charging point and the risk object itself, the software Blast Control 

has been developed by BBK. Through measurements and follow-up of vibrations, the 

goal is that the necessary data entry to predict the vibrations between the charging point 

and risk object should be possible to obtain and thus to be used for future work in the 

area. 

In a primary stage, the vibration data has been used to predict the charge per delay with 

good results, meaning that the prognosis fits well with the planned and actual charge 

weights per delay. It has been stated that an updating of the program Blast Control, 

which considers the vibration-attenuation for every single risk object is necessary before 

the software can be put in practical use. To reach optimal results, it is recommended to 

perform a continuous analysis and make adjustments of the vibration attenuation 

relation during the project. 

When using the measured vibrations, a first step has been made to characterize the 

effects of large-scale structural geology on the vibration level. This was made by 

comparing the actual measurement points according to their attenuation relation and 

geological conditions. It was confirmed that loose and cracked material can have an 

attenuating effect on the vibrations at favorable conditions, e.g. at a certain thickness 

and wave propagation velocity for a soil layer or a favorable foliation trend in the rock 

mass. But due to certain limitations in making a fair comparison (e.g. differences in the 

mounting of the measurement points or differences in the risk objects foundations) any 

new significant connection couldn’t be demonstrated. In order to be able to predict the 

connection between geology and vibration level, a more suitable vibration study is 

recommended. 
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Förord 

Denna rapport har tillkommit i samband med examensarbetet vi har genomfört som ett 

sista led i vår utbildning till Högskoleingenjörer i Bergteknik. Intresset för ämnet 

väcktes av Kennert Röshoff på Berg Bygg Konsult AB i Solna, i samarbete med 

entreprenörerna Skanska och NCC, och det övergripande innehållet presenterades av 

densamma. 

En stort tack riktas till Martin Jonsson, också på Berg Bygg Konsult AB, som i 

egenskap av handledare lett oss in på rätt väg i detta arbete. Stort tack också för dina 

kommentarer i rapportskrivningsprocessen. 

Vi vill även tacka Finn Ouchterlony och Daniel Johansson på Luleå Tekniska 

Universitet för att ha korrekturläst, granskat och godkänt denna rapport.  

Tack till Hans Hogård, Skanska och Monika Kontturi, NCC för tillhandahållande och 

hjälp med tolkning av det relevanta materialet för examensarbetet. 

Detta examensarbete har utförts i samarbete med ovan nämnda företag och har 

uteslutande grundats på deras bidragande material. Vi vill härmed passa på att tacka er! 
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1 Inledning 

1.1 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att avgöra om programmet Blast Control är praktiskt 

användbart för att prognostisera sprängningsinducerade vibrationer i urban eller mycket 

känslig miljö med många riskobjekt. För att kunna besvara frågan huruvida denna 

mjukvara är anpassad för detta bruk eller behöver modifieras har de rekommenderade 

värdena på samverkande laddning - som är framtagna av entreprenören, jämförts med 

framräknade värden på samverkande laddning utifrån Blast Control. 

En ytterligare frågeställning som studerades i detta examensarbete var hur geologin 

inverkar på vibrationernas storlek och om ett eventuellt samband går att förutsäga 

utgående från insamlad data.  

1.2 Bakgrund 

Med de säkerhets- och kostnadskrav en väg- eller tågtunnel ställer på utförandet är det 

viktigt att själva drivningen av tunneln sker på ett så skonsamt och försiktigt (men ändå 

lönsamt) sätt som möjligt. Detta för att minimera påverkan på omgivningen samt 

minska framtida reparations- och underhållskostnader. Restriktioner för sprängnings-

arbeten sätts oftast utifrån riktvärden som baseras på Svensk Standard (SS 460 48 66, 

1991) när det gäller byggnader och entreprenören får inte överskrida satta vibrations-

gränsvärden. Enskilda anläggningsägare såsom Stockholms Lokaltrafik (SL) har egna 

allmänna anvisningar (Fö-I-365, 2001) för vilka vibrationsnivåer deras anläggningar får 

utsättas för. 

Vid sprängning i urbana miljöer där det ofta finns många riskobjekt med varierande 

avstånd och gränsvärden är det svårt att göra en korrekt analys av vibrationspåverkan 

manuellt. Berg Bygg Konsult (BBK) har utvecklat en mjukvara för att prognostisera 

sprängningsarbeten särskilt i urban miljö. Blast Control är ett program som är gjort för 

att på ett systematiskt sätt kunna beräkna vilka vibrationsnivåer som uppnås om man 

laddar med en samverkande laddning utmed en viss tunnelsträcka samt för att få fram 

vilka samverkande laddningar som kan användas med hänsyn till satta vibrations-

restriktioner och avståndet mellan sprängplats och riskobjekt.  

För att genomföra en beräkning med Blast Control måste koordinaterna för salvvolymen 

som ska sprängas ut och för riskobjekten vara kända. Även vibrationsgränsvärden 

(svängningshastighetens maximala amplitud) för de aktuella riskobjekten och dämp-

ningssambandet för området måste anges. I dagsläget kan enbart enkla spräng-

geometrier behandlas med Blast Control. 

Som en del i projektet Norra Länken i Stockholm driver Skanska två tunnlar som ska 

förbinda E4:an med Norra Länken vid Norrtull. Arbetet inleddes i februari 2008. 

Sträckan omfattar 600 meter bergtunnel och 230 meter betongtunnel. I Skanskas 

entreprenad ingår även de väg- och markarbeten som hör till projektet. Hela arbetet 

beräknas vara klart inom 5 år. För övrigt kan nämnas att Norra Länken är ett av 

Sveriges största vägbyggnadsprojekt med en totalsträcka på ca fem kilometer och en 



2 

 

total kostnad på ca 11,6 miljarder i 2008 års penningnivå. Norra Länken, som är en 

förbättringsåtgärd för miljö och trafikflöde, sträcker sig mellan Norrtull och Värtan. 

(Vägverkets hemsida, 2008) 

De för examensarbetet använda data som erhållits av NCC innefattar vibrations-

mätningar (Bergsäker, AvaNet) och geologiska handlingar (Monika Kontturi) insamlade 

och sammanställda i samband med byggandet av ett parkeringsgarage i Liljeholmen 

vilket är en del i utbyggnaden av Liljeholmens nya centrum. Då mätningar utförda i ett 

tidigt stadium av projektet visat på varierande resultat i vibrationers svängnings-

hastighet för olika mätpunkter (lägre amplituder än väntat), har frågan om olika 

faktorers inverkan på vibrationsnivån väckts.  

Med hjälp av skallagen (efter Dowding, 1985) kan vibrationernas storlek uppskattas 

utifrån samverkande laddning Q, avstånd till riskobjekt R och konstanterna K och n. Det 

är i konstanterna K och n alla påverkande faktorer tas i beaktning. n uttrycker 

kombinationen av avstånds- och materialdämpning och är oberoende av mätobjektet. K 

kan snarare betraktas som en källterm. Ett flertal olika faktorer påverkar dessa två 

konstanter, som exempel kan följande nämnas: 

Grundläggning: På vilket material och på vilket sätt som riskobjektet är grundlagt. 

Beroende på detta kan både dämpning och förstärkning av vibrationerna ske. 

Mätarnas infästning/montering/placering: En mätare som är monterad på golvet i en 

huskällare kommer troligtvis ge annorlunda resultat än en som är fastskruvad direkt på 

en bergvägg. Detta pga. olika överföring av vibrationerna till vibrationsmätaren.  

Avståndsberoende dämpning: Beroende på den dominerande frekvensen kommer 

vibrationerna att avta olika snabbt. Ju högre frekvens desto fortare kommer den att 

dämpas varvid en lägre frekvens ger upphov till vibrationer även på stort avstånd.  

Frekvensmätningsintervall: Enligt Svensk Standard (SS 460 48 66, 1991) mäts 

vibrationerna i frekvensintervallet 5-300 Hz. Vid bestämning av konstanterna i 

skallagen utifrån vibrationsdata uppmätt i detta intervall är risken stor att vid korta 

avstånd, där frekvenserna är betydligt högre, registreras ej de största vibrationerna. Med 

en ofiltrerad signal med ett bredare frekvensintervall kan en mer rättvis bild över vibra-

tionerna utläsas (se avsnitt 2.11 om begränsningar i Svensk Standard). 

Störning av mätare från andra salvor: Då givarna ofta är toppvärdesregistrerande 

finns det risk att vid sprängning av flera salvor efter varandra kan givarna registrera 

endast det högsta värdet när de verkliga värdena för respektive salva är olika stora. 

Mätning i olika riktningar: Då vågor har olika utbredningshastigheter och antalet 

tändintervall vid sprängning kan vara stort, interagerar dessa vågor med varandra och 

skapar komplexa rörelser, vilket kräver att mätning sker i tre riktningar. Se del 2.8 om 

vektorsumman. 

Geologiska faktorer: Gånghastigheten för t ex en P-våg är annorlunda beroende på 

vilken bergart eller jordart som utbredningen sker i. Även bergmassans kvalité kommer 

troligtvis att inverka. Denna innefattar de strukturer som förekommer i berggrunden, 

dvs. spricksystem och krosszoner med tillhörande sprickvidd, sprickfyllnad och sprick-

riktning. Även grundvattenförhållanden, eventuella lagringar och rådande spänningar 

kommer med stor sannolikhet att påverka vibrationerna. 
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1.3 Avgränsning 

Examensarbetet omfattar endast vibrationer orsakade av sprängning. Vibrationsdata från 

Norra Länken delprojekt 11 (NL11, Skanska totalentreprenad) och projekt Liljeholmens 

parkeringsgarage (NCC) har studerats. Studien begränsas till befintliga vibrationsdata 

från redan installerade mätinstrument då möjligheten att påverka mätarnas placering inte 

gavs. Data som används är från projektens början och insamlingen begränsas till mitten 

på maj 2008. 

Studien av geologins inverkan begränsas till befintliga geologiska kartor (inga försök 

till tolkningar av borrkärnor från undersökningar görs), samt erhållna vibrationsdata.  

1.4 Metod 

Vibrationsdata för Norra Länken och Liljeholmen har samlats in ifrån databaser som 

tillhandahållits av de utomstående konsultfirmorna Nitro Consult och Bergsäker. Data 

har sammanställts i ett kalkylprogram (Microsoft Excel) där ett dämpningssamband för 

varje mätpunkt samt för hela området beräknats. De enskilda sambanden har använts i 

en,  av BBK utförd, vidareutveckling av mjukvaran Blast Control för prognostisering av 

kommande vibrationer. Utifrån de definierade riskobjektens gränsvärden har maximala 

samverkande laddningar erhållits för respektive salva. Vidare har en jämförelse gjorts 

mellan de av programmet beräknade samverkande laddningarna och de av 

entreprenören planerade. 

Geologins inverkan på vibrationerna har studerats utifrån mätpunkter som antas 

representera olika områden och sedan jämförts med avseende på vibrationernas storlek 

och dämpningssamband. Vibrationernas storlek har även överförts till en färgskala och 

sammanställts i form av en ”trendkarta” för att få bättre översikt och kunna se något 

samband. 
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2 Litteraturstudie 

Som en del av examensarbetet har en litteraturstudie genomförts. Studien innefattar 

litteratur som behandlar vibrationer generellt men speciellt vibrationer i berg, samt 

omgivningspåverkan. Även Svensk Standard för vibrationer vid sprängning 

(SS 460 48 66) och Storstockholms lokaltrafik AB:s allmänna anvisningar (Fö-I-364 

och Fö-I-365) angående sprängningsarbeten nära tunnelbanan har studerats. 

2.1 Vibrationer 

Med vibration menas partiklarnas svängningsrörelser kring ett jämviktsläge. Energin 

från exempelvis en jordbävning, sprängning, trafik, maskiner, byggaktiviteter (t ex 

spontning, schaktning) sätter marken i rörelse och olika seismiska vågor uppstår. 

Vibrationskällorna är många och deras egenskaper varierar inom vida gränser men 

gemensamt för alla ovan nämnda källor är att de går under samlingsnamnet dynamiska 

lastfall. För att skilja vibrationskällor åt kan hänsyn tas till exempelvis deras 

svängningsfrekvens och skjuvtöjningsamplitud. Ett exempel på ungefärliga skjuv-

töjningsnivåer och frekvenser som funktion av olika anläggningsaktiviteter eller 

naturfenomen framgår av figur 1. 

 

Figur 1. Svängningsfrekvens som funktion av skjuvtöjningen 

 för olika vibrationskällor (Massarsch m.fl., 2000) 

2.2 Vågutbredning 

Seismiska vågor i marken är en komplicerad typ av vågrörelse och är sammansatt av 

flera typer av vågor. Man brukar skilja på två huvudtyper av vågor: volymvågor och 

ytvågor. För att förstå vibrationsutbredningen behandlas i följande avsnitt de olika våg-

typerna. 
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2.2.1 Volymvågor 

I ett isotropt elastiskt medium uppstår två huvudtyper av vågor, tryck- och skjuvvågor 

(se figur 2). Tryckvågen färdas snabbare än skjuvvågen varför den har fått namnet P-

våg (primär), skjuvvågen benämns S-våg (sekundär). (Massarsch, 1985) 

 

Figur 2. P-vågens och S-vågens utbredningsriktning 

 och partikelrörelse (Dowding, 1985) 

Dessa två typer av vågor kan endast fortplantas i solida volymer varför de kallas volym-

vågor (Massarsch, 1985). Riktningen för P-vågens partikelrörelse är sammanfallande 

med vågutbredningsriktningen medan S-vågens partikelrörelse är vinkelrät mot 

vågutbredningsriktningen (se figur 2). Om S-vågens riktning är vinkelrät horisontellt 

mot P-vågen benämns den för SH-våg och vinkelrät vertikalt benämns den SV.  

Gemensamt för alla vågor är att både partikelhastighet och utbredningshastighet kan 

urskiljas. Partikelhastigheten beskriver hur snabbt partikeln svänger runt sitt jäm-

viktsläge, man kan jämföra med en kork i vatten som guppar upp och ner, när en våg 

passerar (Dowding, 1985). Utbredningshastigheten beskriver hur snabbt vågen färdas 

genom materialet. 

P-vågens utbredningshastighet kan i ett linjärelastiskt material beskrivas som: 

)1)(21(

)1(










E
cP  (1) 

och S-vågens utbredningshastighet beskrivs som: 

)1(2  


EG
cS , (2) 

där E och G är materialets elasticitets- respektive skjuvmodul uttryckta i Pa, ρ är 

materialets densitet uttryckt i kg/m
3
 och ν är materialets tvärkontraktionstal. 
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2.2.2 Ytvågor 

När en våg passerar ett medium som har en fri yta (ofta markytan) bildas ytvågor som 

har mer komplex natur. Det har i litteratur beskrivits två olika typer av vågor, R- och L-

vågor efter Rayleigh och Love (Dowding, 1985).  

Den vanligaste ytvågen är R-vågen vilken åstadkommer en elliptisk partikelrörelse, där 

amplituden avtar relativt snabbt med djupet (se figur 3). När vibrationskällan är belägen 

på eller nära markytan fortplantar sig huvuddelen av energin i form av R-vågor. Den 

mer ovanliga L-vågen uppstår vid påträffande av lagerskiktningar i marken. 

Rayleighvågor kan med kännedom om skjuvvågshastigheten approximeras med relativt 

gott resultat. Rayleighvågens utbredningshastighet är lägre än skjuvvågens hastighet. 

Ytvågor dämpas långsammare än volymvågor och är därför av störst praktisk betydelse 

vid vibrationsproblem när vibrationskällan är belägen på eller nära markytan eller när 

avståndet till objektet är stort. 

 

Figur 3. Utbredning av Rayleigh-våg (omgjord efter http://www.lamit.ro) 

2.3 Svängningsrörelse 

En vibration kan illustreras av hur läget för en partikel varierar i tiden. Det enklaste 

sättet att uttrycka detta är den enkla harmoniska rörelsen, ofta kallad sinusvibration. En 

partikels svängningsrörelse kan beskrivas om partikelns förskjutning, svängnings-

hastighet eller acceleration som funktion av tiden är kända. Det är tillräckligt att en av 

storheterna är känd för att beskriva rörelsen, eftersom omvandling mellan storheterna 

kan ske genom derivering eller integrering (med avseende på tiden). 

 

Figur 4. Enkel harmonisk sinusvibration (Carlsson och Massarsch, 1986) 

http://www.lamit.ro
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Sinusvibrationen (se figur 4) kännetecknas av en konstant amplitud och en konstant tid 

mellan varje svängning (frekvens). Ett exempel på ett vibrationsförlopp från en 

sprängning framgår av figur 5. 

 

Figur 5. Vibrationsförlopp från sprängning av tunnelsalva 

(Vibrationsövervakningsprogram NCvib, tillhandahållen av Nitro Consult) 

2.4 Reflektion och refraktion 

När en infallande våg träffar en gränsyta till ett annat material, med en annan densitet 

eller styvhet, bryts vågen och fortsätter. En del av energin i infallande våg 

transmitteras genom gränsytan. Detta fenomen kallas refraktion. Med hjälp av 

refraktion kan man få en bild av olika skikt i en jordprofil. En spricka i en bergmassa 

är också en sådan gränsyta. 

Vid samma gränsyta uppstår reflektion, dvs. en del av energin i infallande våg studsar 

tillbaka. Oavsett typen av infallande våg bildas normalt både P- och S-vågor vid 

refraktion och reflektion. Vågorna bryts eller reflekteras olika mycket beroende på 

material och våghastighet. Refraktion och reflektion uppstår endast vid gränsytor. 

2.5 Impedans 

Impedans är en storhet som kan användas för att beskriva hur stor andel av vågen som 
reflekteras och hur stor andel som transmitteras. Den karakteristiska akustiska 
impedansen även kallad vågimpedans kan bestämmas från dynamiska försök eller 
beräknas utifrån: 

Z = ρc, (3) 

där ρ är mediets densitet och c är vågutbredningshastigheten i mediet. Enheten för 

impedans blir kg/m
2
s och kallas även med ett eget namn för rayl. 

Vid övergångar mellan olika medier är det kvoten mellan mediernas impedanser (trans-

missionskoefficienten är ett tal mellan 0 och 1) som bestämmer hur stor del av energin 

som reflekteras respektive transmitteras. För mer information se Nordlund m.fl. (1998). 
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2.6 Interferens och resonans  

Om två eller flera vågor träffar samma punkt, kan en addition ske och interferens 

uppstå. Om vågorna har samma frekvens och når maximum samtidigt, dvs. ligger i fas, 

ger interferens en förstärkning. Är den ena vågen istället förskjuten en halv våglängd 

kommer de att försvaga varandra. Har vågorna dessutom samma amplitud tar de ut 

varandra helt (se figur 6). 

 

Figur 6. Fenomenet interferens med förstärkning och försvagning av vågor  
(Möller m.fl., 2000) 

Frekvensen för en periodisk våg kan beräknas enligt följande: 



c
f  , (4) 

där c är vågutbredningshastigheten och λ är våglängden.  

Alla system/kroppar har en egenfrekvens där vågreflektioner samverkar och 

konstruktionen tenderar att svänga med denna frekvens om den exciteras. Vid systemets 

egenfrekvens är motståndet mot rörelse minimalt. För varje system finns normalt flera 

svängningsmoder med sina egenfrekvenser, men det är oftast den lägsta av dessa, 

grundfrekvensen, som är av tekniskt intresse.  

Om vibrationskällans frekvens ligger nära konstruktionens egenfrekvens kan resonans-

effekter uppstå, vilket kan leda till att svängningsamplituden ökar och vibrationen 

förstärks kraftigt. Denna förstärkning är dock beroende av dämpningen i systemet. Det 

är därför viktigt att undersöka egenfrekvenser för undergrunden och konstruktioner för 

att bedöma risk för resonanseffekter.  

2.7 Dämpning 

När en våg färdas i ett verkligt medium kommer den att dämpas. Två olika typer av 

dämpning kan identifieras nämligen materialdämpning och geometrisk dämpning 

(Dowding, 1985). Båda typerna av dämpning påverkar vågens utseende och bidrar till 
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avklingningen av det dynamiska förloppet med avståndet från vibrationskällan. 

Materialdämpning (inre dämpning) för jordar beskrivs ofta som en dämpningsfaktor och 

beror främst av skjuvdeformationens storlek och jordmaterialet, men även effektiv-

spänningsnivå och jordens vattenmättnadsgrad och övriga egenskaper kan inverka 

(Möller m.fl., 2000). Vågens hastighet och frekvens är avgörande för hur mycket en våg 

dämpas. 

Geometrisk dämpning beskriver hur amplituden minskar med ökande avstånd från 

källan, beroende på att vågorna sprids över en större volym. I många tillämpningar är 

det viktigt att kunna beräkna hur vibrationerna från en vibrationskälla avtar med 

avståndet från källan. För ytvågor, som utbreder sig efter markytan, minskar amplituden 

teoretiskt med 
r

1
 motsvarande för volymvågor 

r

1
. 

Den sammantagna effekten av materialdämpningen och den geometriska dämpningen 

kan utryckas enligt nedan (Carlsson och Massarsch, 1986): 
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2

1
12

12 RR

n

e
R
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, (5) 

där A1 och A2 är svängningsamplituder i två punkter belägna på avståndet R1 och R2 från 

källan. Faktorn n beskriver vågens utseende med n = 1 för volymvågor i en helsfär, 

n = 2 för volymvågor som når ytan av en helsfär och n = 0,5 för ytvågor. 

Absorptionskoefficienten α beskriver materialets inre dämpning. Ovanstående samband 

förutsätter homogena förhållanden och stort djup till berg. 

2.8 Toppvärde och vektorsumman 

För att helt kunna beskriva en vågrörelse måste vågutbredningen studeras i tre rikt-

ningar. Detta kan göras genom mätning i tre rätvinkliga komponenter; en longitudinell 

(L), en vertikal (V) och en transversell (T). Den longitudinella komponenten är den som 

sammanfaller med vågens riktning varefter de andra två riktningarna är vinkelräta mot 

den longitudinella komponenten i nedan exempel som är hämtat från Dowding (1985), 

(se figur 7). 

 

Figur 7. Vibrationskomponenter (Dowding, 1985) 

Den dominerande komponenten är inte alltid densamma utan beror på platsen och 

sprängningen. Toppkomponenten kan alltså vara någon av de tre (V, L och T) och är 

även frekvensberoende. Vilken riktning som är störst bestäms utifrån vilken typ av våg 

som uppkommer av sprängningarna samt riktning mellan sprängplats och mätpunkt. Det 
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finns flera sätt att karakterisera vibrationsnivån, två exempel är toppkomponenten och 

vektorsumman (Dowding, 1985). Toppkomponenten är den största av de tre och 

vektorsumman ett samlat bidrag från alla de tre. Vektorsumman kan beräknas enligt 

följande: 

     222
tTtLtVvMAX   (6) 

Det kan diskuteras vilket av de två som är mest rätt att använda men vid användning 

och rapportering bör en notering göras om vilken av dessa två som använts (Akeil, 

2004). Det kan nämnas att enligt Svensk Standard (SS 460 48 66, 1991) behöver 

mätning ske endast i vertikal riktning. 

2.9 Vibrationer orsakade av sprängning 

En av de vanligaste metoderna för att fragmentera berg är genom sprängning. Inom 

tunneldrivning pratar man om den konventionella metoden som går ut på att man borrar 

ett hål vari ett sprängämne placeras och sedan låts detonera och en losshållning av 

berget erhålls.  

Principen att spränga i berg fungerar enligt det tryck-volym arbete som den detonerade 

sprängämnets snabba expansion utövar på berget. Det plötsliga trycket ger upphov till 

en stötvåg som först orsakar mikrosprickor och efter reflektionen från en fri yta i form 

av en dragvåg som vidgar mikrosprickorna och initierar en mängd nya sprickor, pga. att 

berg har väsentligt mycket sämre hållfasthet under dragbelastning än tryckbelastning. 

Därefter tränger den expanderande gasen från den detonerade sprängämnet in i 

sprickorna, utvidgar dessa och kastar iväg massorna.  

Detonationshastigheten VOD i sprängämnet ska väljas så likartat som bergets 

vågutbredningshastighet cp som möjligt för att erhålla önskad fragmentering. Enligt C.J. 

Konya’s diagram (efter Granlund, 2006) kommer sprängämnets energi att delas upp på 

ett antal typer av energi. Dessa återfinns i figur 8. 

 

Figur 8. C.J. Konya´s diagram över sprängämnets frigjorda energi 

Hur stor del av sprängämnets totala energi som blir till nyttig arbetsenergi för 

fragmentering och framlyft på bergmassan, dvs. stötvåg (sprickinitiering) och gastryck 

(utvidgning av sprickor samt kast på bergmassan) är då en funktion av dels sprängämnet 
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och dess detonation dels applikationen av sprängämnet. Arbetsenergi är inte enbart en 

inneboende egenskap i sprängämnet (viktstyrka, detonationshastighet m m.) utan även 

beroende på omgivningen/berget. Det som stötvågs- och gasenergin gör är att 

fragmentera och kasta fram bergmassan, allt annat är onödiga energiförluster. Typiska 

medelvärden för de olika värdena för arbetsenergi (Granlund, 2006 efter Spathis, 1999) 

är: fragmentering -1 %, rörelseenergi hos bergmassan - 37 % och stötvågsenergi - 7 %. 

En del av den frigjorda energin vid sprängning som inte bidrar till fragmenterings-

processen (förlustenergi) går åt till att skapa värme, ljus och ljud. Den form av seismisk 

energi som skapas kommer troligtvis även den bidra med nyttig energi, även fast den 

räknas som förlustenergi. Denna fråga hör dock inte till detta examensarbete varför 

vidare diskussioner undviks. Vågor kommer att bredas ut i en sfärisk (från en 

punktsprängning) eller cylindrisk form (från en strängladdning) och sedan klinga av 

beroende på avståndet och det material det färdas i (Nordlund m. fl., 1998). Det är 

troligt att stötvågorna kommer att både med- och motverka varandra, detta beroende på 

den komplexa situationen som uppstår vid en tunnelsalva med olikt laddade hål.  

Korrekt utformade sprängningssalvor utnyttjar större del av den explosiva energin till 

att fragmentera och lösgöra berg medan dåligt utformade salvor ger högre 

vibrationsnivåer på grund av större andel förlustenergi. 

Vibrationernas storlek beror av: samverkande laddningsmängd, inspännings-

förhållanden, avståndet från sprängningsplatsen, bergets egenskaper och geologi (för 

illustrering se figur 9). För vågors utbredning i berg tillkommer också en viktig 

materialegenskap angående materialets kontinuitet. En bergmassa innehåller med största 

sannolikhet alltid sprickor och andra variationer och dessa defekter kan ses som 

potentiella hinder för en ostörd vågutbredning (Nordlund m.fl., 1998). Metoder för att ta 

hänsyn till dessa diskontinuiteter vid sprängning är t ex skallagen men för tillfället är 

dessa platsberoende och ett generellt uttryck har ej kunnat beskrivas. 

 

Figur 9. Vibrationspåverkande parametrar 
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2.10 Vibrationers påverkan på omgivningen 

Markvibrationer är en energitransport genom marken och kan ge skador på byggnads-

konstruktioner när de når en viss storlek. Figur 10 visar till exempel hur P- och S-vågen 

kan påverka byggnader (efter Orica mining services, 4:6 sprängteknik) . 

 
 

 

(a) (b) 

Figur 10. (a) P-vågens effekt på byggnader (b) S-vågens effekt på byggnader 

Den skjuvning som uppstår i en byggnad vid passering av en vibrationsvåg har också en 

stor praktisk betydelse och beror på vågens svängningshastighet samt på utbrednings-

hastigheten i markgrunden under byggnaden och kan uppskattas med följande enkla 

samband: 

sc

v
 ,  (7) 

där γ – skjuvningsvinkel, v – svängningshastigheten och cS – skjuvvågs-

utbredningshastighet för det aktuella materialet. Skjuvningsvinkeln är i vissa fall direkt 

proportionell mot skaderisken, exempelvis för eventuella sättningar i marken som kan 

ge upphov till sprickor i byggnaderna (se betydelsen i figur 11).  

 

c = 5000 m/s 

 

c = 1000 m/s 

Figur 11. Skjuvningsvinkel är lägre vid högre vågutbredningshastighet 

För att karaktärisera vibrationernas påverkan på omgivningen finns det tre faktorer som 
är styrande: amplitud, frekvens och varaktighet. De två första faktorerna är beskrivna i 
avsnitt 2.3. Vibrationernas varaktighet för ett sprängförlopp är oftast kort (jämfört med 
t ex pålslagning) men kan ändå orsaka obehag för boende. Carlsson och Massarsch 
(1986) har sammanställt ett diagram på hur vibrationer påverkar människor och 
byggnader. Reaktionen på markvibrationer är starkt frekvensberoende (se figur 12). 
Människans känslighet kan också översättas till acceleration. 
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Figur 12. Diagram över vibrationers påverkan på människan (t.v.) och på byggnader (t.h.). 

(Carlsson och Massarsch, 1986) 

Vad som är störande är dock beroende av vem man frågar varvid vissa störs vid lägre 

vibrationsvärden än andra. Det kan bli nödvändigt att minska vibrationerna för att slippa 

klagomål från hyresgäster eller rentav protester på högre nivå (stämningar, politiska 

beslut m.m.) som kan förorsaka stopp i bygget. Något som kan öka acceptansen hos 

boende i närområde är rak och tydlig information om pågående arbeten samt att erbjuda 

temporära övernattningsmöjligheter på hotell. För vidare läsning om vad Svensk 

Standard säger om komfortvärden hänvisas läsaren till SS 460 48 61 ”Vibrationer och 

stöt - Mätning och riktvärden för bedömning av komfort i byggnader”. 

2.11 Gräns- och riktvärden 

Den moderna sprängtekniken tillåter idag avancerade sprängningsarbeten i tätortsmiljö. 

Utförandet av sprängningsarbetet kräver noggrannhet vad gäller säkerhetsaspekter och 

planläggning. Myndigheter och berörda parter skall kontaktas och informeras. Vid 

sprängning måste hänsyn tas till markvibrationernas och luftstötvågornas påverkan på 

omgivningen, samt risken för kast. Sprängningsarbetet styrs framför allt av de tillåtna 

vibrationsvärdena. 

I Sverige används idag en standard (SS 460 48 66) framtagen för sprängningar för att 

bestämma gränsvärden för vibrationer i byggnader ovan jord. Standarden tar således ej 

hänsyn till hur sprängvibrationerna påverkar underjordsanläggningar, dessa fall kan 

hänvisas till Stockholms lokaltrafiks allmänna anvisningar (Fö-I-364 och Fö-I-365).  

Svensk standard bygger på empiriska studier av verkliga fall och kräver mätningar av 

vibrationer i mm/s enbart i vertikal riktning. En av anledningen till att standarden ej kan 

tillämpas för underjordsanläggningar är att den största svängningshastigheten inte alltid 

uppträder i vertikal riktning utan att den beror på sprängplatsens läge i förhållande till 

mätpunkten. 
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Då man ej i dagsläget behöver mäta frekvenser över 300 Hz får man inte med de 

frekvenser som sammanfaller med underjordsanläggningarnas egenfrekvenser (som i 

vissa fall kan ligga kring 300 Hz, Massarsch m.fl. (2008). En mätning enligt SS 460 48 

66 blir således bristfällig vid bedömning av underjordsanläggningars skador vid 

eventuella förstärkningseffekter (resonans). För att få med de för underjords-

anläggningarnas kritiska resonansfrekvenser bör, enligt Massarsch m.fl. (2008), även 

den ofiltrerade signalen studeras då den tar med frekvenser högre än 300 Hz. 

Vid beräkning av riktvärden för den maximalt tillåtna svängningshastigheten enligt 

SS 460 48 66 används följande empiriska formel: 

tdk FFFvv  0 , (8) 

där: 

v0 = Den okorrigerade svängningshastigheten i mm/s  

Fk = Konstruktionsfaktor 

Fd = Avståndsfaktor 

Ft = Verksamhetsfaktor 

Följande text är omskriven eller utdragen ur Svensk Standard SS 460 48 66. 

2.11.1 Okorrigerad svängningshastighet 

Beroende på typ av undergrund används följande värden: 

Tabell 1. Bestämning av den okorrigerade svängningshastigheten 

Undergrund 
Vertikal svängningshastighet, v0 

mm/s 

Löst lagrad morän,  

sand, grus, lera 
18 

Fast lagrad morän, skiffer, 

 mjuk kalksten 
35 

Granit, gnejs, hård kalksten, 

 kvartsitisk sandsten, diabas 
70 

Denna klassificering är grov och om noggrannare bestämning av den okorrigerade 

svängningshastigheten erfordras kan P-vågens utbredningshastighet, cp, mätas på grund-

läggningsnivå och v0 beräknas enligt följande: 

v0 = cp /65 (9) 
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Speciell hänsyn bör tas om detta samband används i jord som är löst lagrad eftersom 

kornstorleken kan variera och påverka den okorrigerade svängningshastigheten. Mer 

kan läsas om detta i artikel av Massarsch m.fl. (2008). 

2.11.2 Konstruktionsfaktor 

Här tas hänsyn till byggnadens vibrationskänslighet och byggnadsmaterial (svagaste 

materialet i byggnaden) där olika klasser identifieras. 

Fk = Fb ∙ Fm    (10) 

där Fb – Byggnadsfaktor och Fm – Materialfaktor 

2.11.2.1 Byggnadsfaktor 

Tabell 2. Bestämning av byggnadsfaktor 

Klass  Byggnadsfaktor Fb 

1 
Tunga konstruktioner såsom broar, kajer, 

försvarsanläggningar o d 
1,70 

2 Industri- och kontorsbyggnader 1,20 

3 Normala bostadsbyggnader 1,00 

4 

Speciellt känsliga byggnader och byggnader med höga 

valv eller konstruktioner med stora spännvidder, t ex 

kyrkor och museer 

0,65 

5 
Historiska byggnader i ömtåligt skick samt vissa 

känsliga ruiner 
0,50 

2.11.2.2 Materialfaktor 

Tabell 3. Bestämning av materialfaktor 

Klass  Materialfaktor Fm 

1 Armerad betong, stål, trä 1,20 

2 
Oarmerad betong, tegel, betonghålsten,  

lättklinker betong 
1,00 

3 Autoklaverad lättbetong 0,75 

4 Kalksandsten (mexitegel) 0,65 
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2.11.3 Avståndsfaktor 

Avståndsfaktorn som funktion av kortaste avståndet mellan sprängsalvan och varje 

berörd byggnad framgår av diagrammet i figur 13 nedan. Syftet med avståndsfaktorn är 

att ta hänsyn till hur frekvensen i vibrationssignalen dämpas med ökande avstånd från 

sprängplatsen. Då de höga frekvenserna dämpas ökar sannolikheten för att låga 

frekvenser når riskobjektet och således också sannolikheten för resonans. 

 

Figur 13. Diagram för bestämning av avståndsfaktorn (SS 460 48 66) 

Följande ekvationer gäller för sambanden ovan: 

1. Fd = 1,91 ∙ d 
-0,28

 (11) 

2. Fd = 1,56 ∙ d 
-0,19

 (12) 

3. Fd = 1,91 ∙ d 
-0,29

 (13)
 

4. Fd = 2,57 ∙ d 
-0,42

 (14)
 

5. ”Avståndsfaktorerna Fd = 0,22, Fd = 0,35 och Fd = 0,50 för större avstånd än 350 m är 

beräknade på sådant sätt att den kombinerade faktorn v0 ∙ Fd för v0 = 70, 35 respektive 

18 mm/s blir 15 mm/s för berg, 12 mm/s för morän och 9 mm/s för lera.” 

6.”Vid sprängning i närområdet ≤10 m kan speciella problem uppstå. Dels kan 

ogynnsamma markförhållanden, t ex förekomst av horisontala slag, medföra stora 

förskjutningar, dels kan förekomst av höga frekvenser göra att större uppmärksamhet 

måste riktas på vibrationens utseende och en mer detaljerad dokumentation av 

sprängsalvan redovisas.” 



17 

 

2.11.4 Verksamhetsfaktor 

Denna faktor är beroende av hur lång tid sprängningsarbetena ska pågå. 

Tabell 4. Bestämning av verksamhetsfaktor 

Klass Verksamhetsfaktor, Ft 

För tunnlar, bergrum,  

vägskärningar, grundläggningsarbeten  

och liknande anläggningsprojekt 

1,0 

För fasta anläggningar såsom  

bergtäkter och gruvor 
1,0 – 0,75 

Formeln är framtagen efter omfattande studier och lång erfarenhet om hur den vertikala 

svängningshastigheten orsakar skador på byggnader. De värden som fås fram avser 

vibrationerna vid en byggnads grundläggningsnivå och tar ej hänsyn till människors 

påverkan vid sprängning eller vibrationskänslig utrustnings påverkan. Liknande 

samband för beräkning av riktvärden kan finnas i Norsk Standard (NS 8141). 

För att särskilja rikt- och gränsvärden åt har Storstockholms Lokaltrafik (SL) definierat 

detta tydligare. Med gränsvärde avses det högsta värde en anläggning tål innan en skada 

kan förväntas. Gränsvärdet är även avståndsberoende vilket medför att en större 

vibration kan tillåtas ju närmare salvan ett objekt befinner sig. Riktvärdet är det värde 

som entreprenören ska hålla sig till (vilket är lägre än gränsvärdet) och ska helst inte 

överskridas.   

2.12 Riskanalyser 

Vid sprängning i stadsmiljö ökar risken för problem med vibrationer. Som nämnts 

tidigare finns det både psykiska och fysiska aspekter att ta hänsyn till. Den psykiska 

aspekten är svår att ta hänsyn till då alla reagerar olika på vibrationer. Det som blir 

styrande är de olika bebyggelserna i närheten, även kallat riskobjekt, som kan påverkas 

utav vibrationerna. I större städer, där bebyggelsen ofta är tät, är chansen stor att man 

har många riskobjekt att ta hänsyn till och även objektens känslighet måste beaktas. Då 

blir det känsligaste objektets gränsvärde styrande över storleken på salvan/laddningen. 

Enligt Svensk Standard ska riskanalyser genomföras för byggnader runt omkring 

pågående sprängarbeten. Exempel på vad en riskanalys bör innehålla finns i bilaga 7.  

2.13 Ekonomiska aspekter 

De restriktioner som finns på markvibrationer påverkar sprängningsarbetet inte bara 

tekniskt utan också ekonomiskt. Då man övergår från fri sprängning till försiktig 

sprängning med begränsade samverkande laddningar, stiger kostnaderna markant (Orica 

Mining Services, Sprängteknik). 
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Tabell 5. Exempel på kostnadsstegringen vid ett sprängningsarbete (Orica Mining Services) 

Tillåten svängningshastighet 

mm/s 

Relativ 

losshållningskostnad 

Fri sprängning 

70 

50 

35 

25 

18 

c 

2c 

3c 

4c 

7c 

10c 

Ökningen av kostnaderna beror på flera faktorer: 

 Ökad specifik borrning 

 Högre laddningskostnader 

 Ökat antal salvor 

 Högre täckningskostnader 

 Kostnader för vibrationsmätning 

 Högre kostnader för planering, inspektion och myndighetskontakter 

 Försäkringskostnader 

Planeringen av arbetet för försiktig sprängning är av mycket stor betydelse och den 

optimala lösningen för varje enskilt fall måste uppnås. De ökade kostnaderna för ett 

noggrant planeringsarbete, t ex med användandet av konsulter, kompenseras av lägre 

totalkostnader i slutändan. En noggrann uppföljning av varje salva, t ex med hänsyn till 

uppmätta vibrationsvärden, är också en förutsättning för ett lyckat ekonomisk resultat. 

Genom att ändra t ex hållayouten eller samverkande laddning i efterföljande salvor, kan 

den tillåtna vibrationsnivån många gånger utnyttjas på optimalt sätt. 

2.14 Vibrationsövervakning  

De krav som ställs på mätutrustning i samband med sprängningsarbeten återfinns i 

Svensk Standard (SS 460 48 66, 1991).  Ett av kraven är att utrustningen skall registrera 

frekvenser minst mellan 5-300 Hz. Detta tolkas vanligtvis som att enbart frekvenser 

inom detta område bör mätas. Det är dock viktigt att beakta rekommendationen i 

standarden att om frekvensomfånget är okänt bör mätningar inom ett större 

frekvensområde tillämpas. Vad gällande mätning av hastigheten eller accelerationen är 

kravet att den ska vara toppvärdesregistrerande och ska mätas i vertikalled.  

För att välja rätt mätutrustning måste hänsyn tas till vilket riskobjekt som ska övervakas 

samt vilket gränsvärde som gäller. Maskiner som har rörliga delar är normalt mer 

känsliga för acceleration då en acceleration kan ge upphov till rörelser som föranleder 

att lager m m. kan hoppa till och således ge upphov till skador som visar sig mycket 
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senare när maskinen är i drift. I riskobjekt som hus används normalt hastighetsmätning 

för att övervaka riskobjektets rörelser. 

För att kunna mäta vibrationer behövs en vibrationsgivare t ex en accelerometer eller en 

geofon, en förstärkare, en frekvensanalysator och en presentationsenhet. I avsnitt 2.2 om 

vågors utbredning diskuteras olika typer av vågor och hur de fortplantar sig i ett 

homogent material. Med kännedom om detta kan en mätning av vibrationerna i tre 

riktningar ge en mer korrekt bild över vibrationerna, den effektiva vektorsumman 

behöver inte nödvändigtvis verka i vertikal riktning. Vid mätning i tre riktningar 

används ett triaxiellt mätinstrument (se figur 14) som mäter i vertikal, transversell och 

longitudinell riktning. 

 

Figur 14. Triaxiell geofon monterad i fält. Foto av O. Fomenko 

2.15 Statistisk metod för att prognostisera vibrationer 

För att studera hur vibrationerna (svängningshastigheten och accelerationen) breder ut 

sig som funktion av storleken på den samverkande laddningen för sprängsalvan 

(beskrivs utförligt i avsnitt 2.15.1) och avståndet från vibrationskällan, plottas vanligtvis 

de uppmätta vibrationsvärdena mot ett normaliserat (eller ”skalat”) avstånd (”Scaled 

Distance, SD” enligt Dowding, 1985). Den s.k. ”skallagen” representerar ett 

dämpningssamband och ser ut på följande sätt: 

 

n

n

Q

R
KSDKPPV














 ,    (15) 

där:  

PPV - Maximal svängningshastighet i mm/s (Peak Particle Velocity) 

K – Är en specifik platskonstant, som är beroende av avstånd mellan mätobjektet och 

salvan, bergförhållanden och sprängtekniska förhållanden som inspänning av borrhål, 

frikopplingsgrad för sprängämnet, vibrationsgivarens infästning etc.  
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Q

R
SD   – Skalat avstånd 

R - Radiellt avstånd från samverkande laddnings verkningspunkt till mätpunkt i m  

Q - Samverkande laddning i kg 

n - Platsspecifik konstant 

För att bestämma de platsspecifika konstanterna plottas de uppmätta PPV mot 

tillhörande SD i ett dubbellogaritmiskt diagram. Detta görs i denna rapport med hjälp av 

kalkylprogrammet MS Excel och utifrån de plottade punkterna kan en trendlinje med 

tillhörande ekvation infogas. Detta görs automatiskt av MS Excel genom att använda  

kommandot ”infoga, trendlinje”. Ekvationen är en potensfunktion där lutnings-

koefficienten i ett dubbellogaritmiskt diagram för ekvationen representeras av 

konstanten n, vilken är en rät linje, och interceptet (för SD = 1) ger konstanten K. Figur 

15 visar ett exempel på en sådan plottning med värden från tunnelsprängningar på Norra 

Länken. Rådata till plottningen kommer ifrån samtliga mätare på objektet och återfinns i 

bilaga 15. 

 

Figur 15. Bestämning av konstanterna K och n för dämpningssambandet  

med hjälp av grafen i MS Excel 

Detta är ingen generell utan mer en platsspecifik metod vars konstanter måste bestäm-

mas i varje enskild fall innan praktisk användbarhet kan uppnås. För att få ökad kunskap 

om hur vibrationerna utbreder sig i det aktuella området kan eventuellt provspräng-

ningar genomföras med följande syften: att bestämma vibrationsdämpningssambandet; 

undersöka hur de geologiska förutsättningarna (t ex sprickzoner) inverkar; att begränsa 
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antalet riskobjekt som ska övervakas; att identifiera områden inom vilka sprängningen 

måste utföras med stor försiktighet (t ex beroende på riskobjektets närhet).  

När provsprängningarna utvärderas måste provsalvans inspänningsförhållanden ses 

över. Vid inspända förhållanden (som t ex vid en tunnelsprängning) kan vibrationernas 

storlek bli större än om sprängningen hade skett mot en fri yta. Detta bör då ses över vid 

bestämning av konstanterna K och n för verkligt bruk (dock ej i detta examensarbete). 

Det finns också s.k. laddnings- och avståndstabeller med generella rekommendationer, 

som är framtagna på statistisk grund utifrån ett flertal sprängningar (Orica Mining 

Services, Sprängteknik). Dessa tabeller innehåller också värden för konstanterna K och 

n beroende på i vilket material sprängning sker. Ett löst material såsom morän och lera 

skulle enligt tabellerna beskrivas av ett lägre K-värde än ett homogent och hårt berg. 

Även i uppsprucket eller slagrikt berg fås ett lägre värde på K. 

2.15.1 Beräkning av samverkande laddning 

För beräkning av den samverkande laddningen används kännedomen om 

tändfördröjningen för respektive borrhål och sprängkapsel. De laddningar som 

samverkar är de som detonerar samtidigt dvs. de erhållas av en ren additionsberäkning. I 

ett av de studerade objekten (beskrivs i nästa avsnitt) har entreprenören valt att spränga 

ett hål åt gången och det blir då det enskilda hålets totala laddningsvikt som är den 

maximala (ingen samverkan av laddning i hålen emellan). Inverkan av detonations-

intervallet kommer i fallet Liljeholmen spela in då fördröjningarna är så långa så att de 

inte ger upphov till att några laddningar samverkar. 

Däremot på det andra studerade objektet (Norra Länken, se nästa avsnitt för 

beskrivning) har sprängkapslar av typen Nonel LP (nya serien) använts. Då detonations-

intervallet för dessa kapslar alltid har en viss spridning måste detta tas med i 

beräkningarna. En reduktion i den samverkande laddningen måste göras då kapsel-

konstruktionen medför att alla kapslar med samma tidsfördröjning ej detonerar exakt 

samtidigt och därför ej samverkar. Enligt tabell 6 från Modern Bergsprängningsteknik 

(Olofsson, 2007) rekommenderas följande reducering för respektive fördröjnings-

intervall: 

Tabell 6. Reduktionsfaktorer för LP sprängkapslar 

Sprängkapseltyp  

LP Tunnel 
Reduktionsfaktor 

100-2075 ms 1/4 

2500-6000 ms 1/6 
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2.15.1.1 Exempel på beräkning 

 

Figur 16. Exempel på ladd- och tändplan med indelning i delsalvor 
(Tunnel 111, Norra Länken) 

Enligt tändplanen i figur 16 finns det sexton stycken hål med fördröjningen 1800 ms 

(8 st konturhål, 2 st hjälparhål och 6 st strosshål). Då det är dessa som laddas med mest 

sprängämne kommer de att ge den maximalt samverkande laddningen. Som 

laddningsmängder har följande använts i beräkningen (dessa är tagna från entre-

prenörens sprängjournal):  

 

Konturhål: Bottenladdning = 0,2 kg, Pipladdning = 0,8 kg 

0,2 kg + 0,8 kg = 1 kg 

När detta multipliceras med antal hål erhålls den totala laddningsvikten för konturhålen: 

1 kg ∙ 8 hål = 8 kg 

Hjälparhål: Bottenladdning = 0,2 kg, Pipladdning = 3,2 kg 

0,2 kg + 3,2 kg = 3,4 kg 
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När detta multipliceras med antal hål erhålls den totala laddningsvikten för hjälparhålen: 

3,4 kg ∙ 2 hål = 6,8 kg 

Strosshål: Bottenladdning = 0,8 kg, Pipladdning = 6,4 kg 

0,8 kg + 6,4 kg = 7,2 kg 

När detta multipliceras med antal hål erhålls den totala laddningsvikten för strosshålen: 

7,2 kg ∙ 6 hål = 43,2 kg 

Värdena från ovanstående summeras för att få fram den maximala samverkande 

laddningen: 

8 kg + 6,8 kg + 43,2 kg = 58 kg 

För att få fram den verkliga samverkande laddningen måste även noggrannheten i 

sprängkapseln beaktas och vikten reduceras med faktor enligt tabell 6. 

58 kg /4 (reduktion för 1800 ms = ¼) = 14,5 kg 

Den maximalt samverkande laddningen, Q, i detta exempel är 14,5 kg.  

2.15.2 Övre konfidensgränser 

Vid statistisk behandling av vibrationsdata kommer en viss spridning visas upp i 

skallagens parametrar K och n. För att nå en ökad säkerhet i bestämningen av de 

platsspecifika konstanterna bestäms en övre konfidensgräns på 84 % (i ett ensidigt 

konfidensintervall) dvs. en standardavvikelse. Enligt Holmberg m.fl. (1978) 

approximeras antalet standardavvikelser med följande formel: 
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     (16) 

där P = 84 %, vilket ger 9965,01
50

84
1ln6,1
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 . 

Med α och standardavvikelsen s på de logaritmerade värdena för svängningshastigheten, 

kan K84% beräknas utifrån kännedom om K50% som erhålls ur en beräkningsalgoritm av 

vibrationsdata. Standardavvikelsen s i följande exempel är bestämd till 0,5294. För 

standardavvikelser till enskilda mätpunkter hänvisas läsaren till bilaga 15. 

 sKK 10%50%84      (17) 



24 

 

Figur 17 visar en bestämning av konstanterna med 84 % konfidensintervall för exemplet 

i figur 15. 

 

Figur 17. Bestämning av konstanterna K och n med 84 % ensidigt konfidensintervall för K 



25 

 

3 Områdesbeskrivning för studerade objekt  

3.1 Norra Länken 

Norra Länken är en del av den så kallade ringleden, vilket är ett vägtrafikprojekt som 

ska bidra till en bättre miljö i Stockholms innerstadsområde. Syftet med Norra Länken 
projektet är att leda all tung trafik, som i nuläget passerar Stockholm, runt innerstaden. 
För att utnyttja marken på bästa sätt kommer en stor del av denna vägsträckning att ske 
under mark. Historien till projektet sträcker sig långt bak i tiden. Redan i början på 90-

talet var Norra länken påtänkt. Anledningen till att projektet påbörjats ett tiotal år efter 
vad som planerats var pga. att tunnelsträckningen var tänkt att gå igenom 
Bellevueparken vid Norrtull. Bellevueområdets, som är en nationalstadspark, parkmiljö 
fick då på regeringsrättsnivå skydd mot inkräktande.  

Det beslutades 1997 att en annan lösning än den planerade var tvungen att tas fram. 
Resultatet blev samma tunnelsträckning, men med en annan teknisk lösning. Istället för 

ett öppet schakt var förslaget att vägen byggs i en jordtunnel djupare ner vilket kommer 
att bevara växtlighet i området. Detta var dock ett mycket dyrare alternativ men man 
ansåg då att bevarandet av en nationalstadspark var viktigt. 

I dagsläget (april 2008) har arbetet vid Bellevueparken avbrutits pga. en föreslagen 
lagändring av miljöminister Andreas Carlgren. Lagen ska möjliggöra tillfälliga ingrepp i 

nationalstadsparker om dessa sedan återställs till ursprungsskick utan att ha skadat det 
natur- och kulturhistoriska värdet. Trots avbrottet beräknar man vara klar med 
byggandet enligt tidsplan år 2015. Skillnaden i utförande är att istället för att konstruera 
en jordtunnel, som skulle ha blivit mycket dyrare, grävs ett schakt som planerat men 

som sedan fylls igen när en betongtunnel gjutits på botten av schaktet. 

När Norra Länken är färdigbyggd kommer den att sträcka sig från Norrtull till Värta-

hamnen med en längd av ca fyra km. Med tidigare byggda Södra Länken och även 
Essingeleden kommer ett centralt beläget trafikledssystem att bildas där trafiken leds 
bort ifrån innerstaden (se sträckning för ringleden i bilaga 1). Både gods- och 

persontrafik väntas köra här då Värtahamnen står för många förbindelser ut ur landet till 
Baltikum, Finland och Ryssland. En anslutning byggs även vid Roslagsvägen vid 
universitetet. Figur 18 visar den planerade sträckningen för Norra Länken. 

 

Figur 18. Sträckning för Norra Länken (Karta enligt Vägverket 2008) 
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Området som har studerats i detta examensarbete ligger vid Norra stationsområdet, 

mellan Norrtull och Karolinska sjukhuset (se figur 19, grön sträckning) och går under 

namnet NL 11 (Norra Länken, delsträcka 11).  

Sträckan börjar vid korsningen Uppsalavägen och Norra Stationsgatan och sträcker sig 

under E4:an och Karolinska sjukhuset. Tunneln mynnar ut vid Uppsalavägen norr om 

Karolinska sjukhusområdet för att ansluta med E4:an. Tunneln drivs av Skanska med en 

öppnande pilottunnel (ca 3×3 m) varvid väggar, tak och botten sedan strossas ut (se 

figur 16). Anledningen till denna framdriftslösning är att hålla ner den samverkande 

laddningen och därmed också vibrationerna. Tunnelsprängningen sker med ANFO och i 

de mera känsliga områdena med SSE (Site Sensitised Emulsion). Olika laddnings-

mängder har använts i delsalvorna. Konturerna laddas svagast och endast i vartannat 

hål.  Indriften begränsas av riskobjekt som finns i området men är vanligtvis ca 3 meter. 

Beräknad tunnelarea är ca 80 m
2
 (ca 9×9 m) som betongsprutas och bultas. 

Slutresultatet blir en betonginklädd (lining) och vattenresistent (dränerande lager mellan 

lining och sprutbetong) vägtunnel. 

 

Figur 19. Område för vibrationsstudier (karta enligt Vägverket 2008) 

3.1.1 Geologi 

Enligt geologiska beskrivningar (Vägverket, 2006b) består berggrunden i det studerade 

området vid Norrtull av prekambrisk gnejs som är genomsatt av granit. Den senare är 

den dominerande bergarten och kärnborrningarna anger en mängd av ca 70%. Graniten 

är grå och medelkornig och uppbyggs av ca 30% kvarts, ca 60-70% fältspat och ca 10% 

mörka mineraler. Lokalt är graniten finkornig men blir även pegmatitisk med 

kornstorlekar på flera cm. Overvägande delen av genomgående sprickor är brantstående 

och orienterade i NS riktning.  

Bergkvaliteten i området är förhållandevis jämn med få svaghetszoner. I samband med 

förundersökningarna som utförts i området har fyra sprick- och krosszoner kunnat 

identifieras. (Se bilaga 13) 

Zon I, den sydligaste zonen, är observerad i bergkärningarna längs E4SYD. 

Orienteringen är ca N170°Ö med brant stupning mot väster. Zonens bredd bedöms till 
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3-4 m och sprickavståndet 5-50 cm. bergarten är rödfärgad och sprickmineral med 

mycket epidot förekommer.  

Zon II kan observeras som en svag fördjupning i topografin. Orienteringen är ca 

N130°Ö och lutningen är brant mot norr. Seismiska hastigheten anger en gånghastighet 

av 3200 m/s vilket tyder på dåligt till mycket dåligt berg. Zonens bredd bedömd till ca 5 

meter och består av uppsprucket berg med sprickavstånd på ca 0,1 m. sprickbeläggning 

är oftast klorit och kalcit.  

Zon III, i norra delen av området har orienteringen N120-130°Ö med 70-80° stupning 

mot norr. Zonen är observerad i befintliga tunnlar under Psykiatriska kliniken, 

Karolinska Sjukhusen. Zonens bredd varierar från 3 till 8 m. Zonen består av paralella 

sprickor med ett sprickavstånd av ca 10 cm. Lera är observerad på sprickytorna, samt 

beläggningar av klorit, kalcit och pyrit. Vittring förekommer. 

Zon IV är en mindre sprickzon.  

Generellt är det liten skillnad i kvalitet mellan olika zoner i området. Q-värden varierar 

från 1,3 till 75. De lägsta värden i svaghetszon III. Den genomsnittliga Q-värde ligger 

på ca 16. Ca 90% av berget ligger i klassen ”bra berg” dvs. Q = 10-40 och 10% i 

klassen ”dåligt berg” dvs. Q = 1-4. 

3.2 P-garage vid Liljeholmstorg 

Liljeholmen är ett område i Stockholm som just nu växer. Lokaliserat på den södra 

sidan av staden (se karta i bilaga 1), precis utanför tullarna, är Liljeholmen en knutpunkt 

i kollektivtrafiken, där anslutning finns till bl.a. tunnelbana, tvärbana och busstrafik. Ett 

nytt affärscentrum byggs vid Liljeholmstorget (se figur 20) samt ett underjordiskt 

parkeringsgarage för att rymma kundernas bilar (ca 1000 bilar). Berggaraget ska ansluta 

direkt till köpcentret i ett källarplan.  

 
Figur 20. Illustration över det färdigbyggda Liljeholmstorget  

(CITYCON projektpresentation) 
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Projektet utförs i samverkan mellan Citycon AB som är beställare, Forsen Projekt AB 

som har hand om byggledningen och NCC Construction Sverige AB som är entreprenör 

för byggandet av berggaraget. Arbetet med att spränga ut garaget började i maj 2007 

och projektet skall vara klart till september 2009, då det nya affärscentrat öppnar. 

Garaget ska rymma tre betongkonstruerade våningar och består av 5 bergrum som är ca 

100 meter långa med ca 17 meters spännvidd och en höjd på 8-12 meter. Tre tvärtunnlar 

sammanbinder de olika bergrummen och i korsningarna är spännvidden större. I den 

södra delen finns en arbetstunnel och i den östra delen en in/utfartstunnel. Centrum-

tunneln förbinder garaget med affärscentrat. Layouten på bergrummet visas i figur 21 

till vänster. 

Drivningen sker först med galleri (pilot och stross) och vid höjden över 8 meter kommer 

ytterligare ca 2-3 m av botten att tas bort som pall (se figur 21 t.h.). Sprängningen sker 

med SSE (emulsionssprängämne som känsliggörs med gasning vid laddningen) i ca 5 

meter långa salvor. I vibrationskänsliga områden (i närheten av höga bostadshus och 

känsliga tunnlar) samt där bergtäckningen är liten minskas salvlängderna till ca 2 meter. 

Förstärkningen sker med bergbultar och sprutbetong i tre förstärkningsklasser beroende 

på bergets kvalitet. I områden under hus har bultlängden ökats i väggar. 

      

Figur 21. Skiss över bergrumslayout i Liljeholmens garage (NCC projektpresentation) 

3.2.1 Geologi 

Bergarten består enligt Ajling m. fl., (2007) av glimmergnejs, rödomvandlad 

glimmergnejs som övergår till granit i de norra delarna, pegmatitgångar (-sliror) och 

mindre grafitgångar. Glimmergnejsen har ofta en uppsprucken foliation i nära öst-

västlig riktning med en brant lutning på ca 80°, och innehåller vanligen klorit i 

sprickplan. Pegmatitgångarna följer oftast foliationsriktningen och förekommer ställvis 

som mera slumpmässiga pegmatitsliror. 

Den uppspruckna foliationen är ofta huvudorsaken till lägre RQD värden (ökad 

sprickfrekvens). RQD ligger vanligen mellan 70-90 %. Mest vanligen förekommande 

Q-värden är mellan 4 och 10, men även under 4 förekommer frekvent. Q-värden i 

korsningar halveras på grund av större spännvidd och leder ofta till bergklass III.  
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4 Datainsamling 

En vibrationsdatainsamling skedde i samband med den inledande fältstudien i 

Stockholm under april månad 2008. Från databaser samlades mätvärden in för objektet 

Norra Länken som var uppmätta under sprängningar mellan februari och april 2008 och 

även vibrationsdata från objektet Liljeholmen, från de sprängarbeten som bedrevs 

mellan augusti 2007 och april 2008.  I samband med platsbesök på objekten har det 

geologiska underlaget från förundersökningar och uppföljningar samlats in i form av 

strukturgeologiska kartor, geologiska beskrivningar och karteringar.  

4.1 Sammanställning av vibrationsdata från databas  

Vibrationsmätarna som installerats var toppvärdesregistrerande och mätte i vertikal 

riktning enligt svensk standard. Data sammanställdes av två utomstående konsultfirmor 

Nitro Consult (Norra Länken) och Bergsäker (Liljeholmen) med varsina webbaserade 

vibrationsdatabaser NCvib respektive AvaNet. Värden på den maximala partikel-

hastigheten PPV erhölls samt avstånd från sprängpunkt till samverkande laddning R. 

Endast värden som ansågs tillförlitliga (se diskussion i avsnitt 7.3 angående kvalitén i 

indata) togs med i sammanställningen. Avståndet beräknas utifrån kända koordinater 

(X,Y,Z) för sprängning samt för riskobjekt och resultanten erhålls. Utifrån 

entreprenörens sprängjournal fanns tillgång till den beräknade samverkande laddningen. 

Sammanställningen av data gjordes i ett kalkylprogram (författarna har använt 

Microsoft Excel). Med nödvändiga ingående parametrar för skallagen (PPV, R och Q) 

kunde de platsspecifika dämpningskonstanterna (K och n) beräknas (ett för hela området 

och ett för varje mätpunkt). Samma sammanställning användes för att hitta något 

samband mellan vibrationernas storlek och den storskaliga geologin. 

5 Vibrationsprognoser i Blast Control  

5.1 Bakgrund 

För att ge ett bättre planeringsverktyg vid sprängningsarbeten har mjukvaran Blast 

Control utvecklats. Tanken är att utifrån satta eller beräknade vibrationsgränsvärden 

kunna beräkna maximalt tillåtna laddningsmängder som leder till ett bättre anbuds-

underlag i projekteringsstadiet samt bättre kontroll över tidplanen under produktions-

fasen. Vid anbudsstadiet är kännedomen om platsen ofta bristfällig. Den information 

som finns att tillgå kan vara resultat från provsprängningar gjorda för att bestämma 

platsspecifika konstanter i skallagen eller data från provborrningar. Resultatet från prov-

sprängningarna ger en preliminär bild över dämpningssambanden för det studerade 

området och kan användas i ett tidigt skede vid beräkning av samverkande laddning. 

Det som händer före produktionsstarten behandlas inte här utan fokus läggs på hante-

ringen av vibrationsdata efter start. Vid insamling av vibrationsdata vid produktions-

sprängning kan ett för platsen aktuellt dämpningssamband tas fram (detta erhållet med 

skallagen). Varefter tunneln drivs fram kan fler mätvärden samlas ihop och ett bättre 

statistiskt underlag fås och dämpningssambandet förfinas. Då man vet vilka vibrationer 

sprängningarna har gett upphov till i bakomvarande salvor kan prognoser göras för 

framförvarande salvor. Det är här Blast Control kommer in. Med kännedom om hur 
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mycket man får ladda de närmaste veckorna kan planeringen bli bättre med t ex 

erforderliga mängder sprängämne varje vecka, etc. Entreprenören ska snabbt kunna 

mata in vibrationsvärden efter sprängning och med hjälp av programmet få fram en 

prognos över kommande salvor. 

5.2 Beskrivning  

Blast Control är tänkt som ett verktyg som på ett systematiskt sätt beräknar de 

maximala samverkande laddningarna för en tunnel eller ett bergrum. Beräkningen sker 

med den inverterade skallagen (ekvation 18) och kännedomen om sprängpunkternas- 

och riskobjektens koordinater. Även riskobjektens gränsvärden matas in.  

För att göra en prognos i Blast Control krävs tillgång till ett kalkylprogram (författarna 

har använt Microsoft Excel 2007) där en förberedd kalkylmall ska sammanställas. 

Mallen fylls i med sprängpunkternas- och riskobjektens koordinater varefter Blast 

Control läser in detta och gör en grafisk presentation över området samt även 

beräkningen av de maximala samverkande laddningarna som får användas utan att 

överskrida det kritiska gränsvärdet. Samverkande laddning Q beräknas utifrån skallagen 

(dämpningssambandet för området) uttrycks enligt följande (för ekvationslösning se 

bilaga 9): 

2

2

R
PPV

K
Q

n









 , (18) 

I dagsläget kan bara enkla geometrier behandlas i programmet. Geometrierna kan delas 

upp i delvolymer (vilket motsvarar en mindre volym av den totala, se figur 22), detta för 

att simulera de olika verkningspunkterna för den maximala samverkande laddningen 

och mer rättvist beräkna de rekommenderade värdena för denna. Avståndet till 

riskobjektet från mittpunkten för varje delvolym beräknas enligt definierade koordinater 

i tre dimensioner. Med vetskapen om de rekommenderade samverkande laddningarna 

för varje delvolym kan entreprenören bättre planera sina salvor dvs. korrigera 

tändplaner, mängd sprängämne per hål, etc. Från beräkningen fås också vilket riskobjekt 

som är styrande för varje delvolym. En principskiss av vibrationssimulering i 

programmet visas i figur 22 där en uppdelning av volymen har gjorts. De streckade 

linjerna representerar avståndet mellan styrande riskobjekt och sprängpunkt. 

 

Figur 22. Principskiss av vibrationssimulering med Blast Control 



31 

 

5.2.1 Indata för Blast Control 

Koefficienterna n och K i skallagen: Bestäms utifrån provsprängningar i området med 

hjälp av den statistiska metoden beskriven i avsnitt 2.15. Programmet kan endast 

behandla ett samband för hela området oavsett om vibrationerna breder ut sig olika åt 

olika håll (ett värde på K respektive n). När sprängarbeten påbörjats och vibrationsdata 

registrerats kan dessa konstanter uppdateras och en bättre prognos göras. Detta med 

hjälp av förfinade dämpningssamband, som räknats om med nyinkomna vibrationsdata. 

Mätare vars dämpningssamband avviker på något sätt (grundläggning, mätares 

infästning osv.) bör sorteras bort för att säkerställa att det samlade dämpningssambandet 

är representativt. 

Koordinater för alla mätpunkter (riskobjekt): Den punkt där vibrationsgivaren är 

placerad. 

Vibrationsgränsvärde för identifierade riskobjekt: Framräknad enligt Svensk 

Standard eller liknande. Detta kan också vara satt av enskild anläggningsägare som 

bedriver verksamhet i närheten av sprängningsarbetena (t ex SL). 

Koordinater som definierar sprängvolymen: Sprängvolymen kan delas upp i flera 

delvolymer (se figur 22) för att simulera verkningspunkt för samverkade laddning. 

5.2.2 Bestämning av platsspecifika dämpningssamband 

Då Blast Control kan behandla endast ett dämpningssamband har de samlade uttrycken 

för de två studerade områdena (alla mätare inom respektive område utom den som mätt 

acceleration) tagits fram (se grafer för dämpningssamband i bilaga 5 och 6) enligt metod 

beskriven i avsnitt 2.15 (där beskrivs även de ingående variablernas sort): 

för objekt Norra Länken, område Norrtull med 84 % konfidensintervall: 

21,1
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för objekt Liljeholmen med 84 % konfidensintervall: 

52,1

1859
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Det kan anmärkas att de samlade dämpningssambanden inte är representativa för 

området då vissa mätare har avvikande grundläggningsegenskaper (se avsnitt 6.2). Detta 

har dock ingen betydelse då det samlade dämpningssambandet ej är av intresse i detta 

examensarbete (se avsnitt 5.3.2). För att använda ett samlat dämpningssamband i ett 

annat sammanhang bör endast en sammanställning göras med mätare som anses vara 

representativa för hela området. 
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5.2.3 Variation av detonationspunkt 

I den ursprungliga versionen av Blast Control används en medelpunkt i varje delvolym 

där den samverkade laddningen antas verka. Den uppdaterade versionen av Blast 

Control använder sig inte av delvolymer utan gör beräkningar utifrån en mittpunkt för 

varje sprängsalvas volym.  

För att studera feluppskattningen av PPV då den maximala samverkande laddningen 

inte verkar från mittpunkten av salvan (den verkar från sitt eget borrhål) gjordes 

följande: 

Den maximala skillnaden i uppskattning av avståndet från den verkliga samverkande 

laddningens mittpunkt till ett riskobjekt beräknades med kännedom om tunnelns 

dimensioner och salvlängd (H: 10 m, B: 9 m, D: 3 m) och bestämdes till ± 6,9 meter. 

Vidare har en generell formel för att kunna uppskatta felkvoten för PPV som kan 

användas för godtyckliga avstånd och värden på n tagits fram: 
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Logaritmisk derivering då endast R varierar ger: 
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Med hjälp av denna formel och ett samlat dämpningssamband (i detta fall från Norra 

Länken, n = -1,21) kunde en graf plottas. Grafen återfinns i bilaga 10 och visar att på 

väldigt korta avstånd (10 m) blir feluppskattningen ganska stor (83 %) och vid längre 

avstånd ca 4-8 %. 

5.3 Resultat 

5.3.1 Blast Control 

Pga. av komplex geometri och avsaknad av exakta koordinater på objektet Liljeholmen 

kunde ingen simulering ske med gott resultat i denna version av Blast Control, därför 

studerades endast objektet Norra Länken. 

Efter att ha läst in den ifyllda mallen för objekt Norra Länken har följande resultat i 

programmet Blast Control nåtts. Rekommenderad samverkande laddning beräknades till 

Qrekommenderad = 3,278 kg för aktuell sprängskiva (med sprängskiva menas alla 

delvolymer som ligger på samma snitt och endast har olika höjdkoordinater, se figur 

23). Sprängskivans djup sattes till tre meter för att efterlikna den aktuella salvlängden. 
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Det aktuella dämpningssambandet för Norra Länken användes i beräkningarna (se 

ekvation 19). 

Samverkande laddning har även beräknats för varje delvolym, som i exemplet för Norra 

Länken bestämts till nio stycken för varje sprängskiva. Detta gjordes för att få en god 

överblick över variationen på de samverkande laddningarna beroende på verknings-

punkt. Antalet delvolymer hade kunnat ökas beroende på vilken noggrannhet som skall 

uppnås. Det riskerar dock att bli oöverskådligt pga. programmets gränssnitt. 

 

Figur 23. Skärmbild från Blast Control med rekommenderad Q medel för sprängskiva 1 

Beräknade värden på samverkande laddning för varje delvolym och sprängskiva i den 

studerade tunnelsträckan fylls automatisk av programmet in i den ursprungliga filen 

(kalkylmallen) och kan utläsas där för vidare användning. Även en grafisk tolkning av 

avstånd till riskobjekten från de aktuella sprängskivorna görs och de kritiska del-

volymerna markeras. Denna kan ses i figur 24. 
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Figur 24. Skärmbild från Blast Control, där linjer representerar avstånd  

till styrande riskobjekt från en kritisk delvolym 

5.3.2 Uppdaterad version av Blast Control  

I samband med utvecklingen av Blast Control hade Martin Jonsson på BBK utvecklat 

en uppdaterad version där ett dämpningssamband (se ekvation 15) för varje enskilt 

riskobjekt kan användas. För att kunna använda mer komplexa geometrier (vilket de 

flesta berganläggningsprojekt har) hade ett liknande program utvecklats med skillnaden 

att en tre dimensionell vy över området inte kunde fås fram men att flera dämpnings-

samband kunde användas. I denna uppdatering kunde objektet Liljeholmen behandlas 

med gott resultat. Även Norra Länkens prognos blev mer överskådlig med tydligt 

markerade styrande riskobjekt.  

Med denna uppdatering av programmet övergavs den tidigare versionen och resultaten 

som följde är endast ett typexempel på hur programmet kan användas. Denna 

information tappade sitt praktiska syfte och därför försvann även intresset för ett 

representativt dämpningssamband för hela områdena. För att ta hänsyn till den felkvot 

en variation av den samverkande laddningens detonationspunkt på PPV kan innebära 

bör koordinaterna för salvans läge justeras då avståndet till riskobjektet är litet (mindre 

än t ex 20 meter då det är då grafen i bilaga 10 börjar plana ut). 

Följande tre figurer (25, 26 och 27) är resultat ifrån den uppdaterade versionen utav 

Blast Control med separata dämpningssamband för varje enskild mätpunkt. Notera hur 

den rekommenderade samverkande laddningen sänks då ett accelerationsgränsvärde 

används istället för hastighetsgränsvärde. 
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Figur 25. Prognostiserad högsta tillåtna samverkande laddning Q (84 % konfidensintervall) 

 utan hänsyn till accelerationsgränsvärde, Norra Länken 

 

Figur 26. Prognostiserad högsta tillåtna samverkande laddning Q (84 % konfidensintervall) 
 med hänsyn till accelerationsgränsvärde, Norra Länken 
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Figur 27. Prognostiserad högsta tillåtna samverkande laddning Q, Liljeholmen 

För Norra Länken gjordes beräkningarna där även ett dämpningssamband för 

acceleration (se bilaga 5, mätare R3:02) användes för riskobjektet Psykiatriska kliniken 

på Karolinska sjukhuset där en känslig magnetröntgenkamera är installerad för vilken 

ett accelerationsgränsvärde inte får överskridas. Detta riskobjekt blev styrande och en 

tydlig sänkning av högsta tillåtna samverkade laddningar konstaterades (jämför figur 25 

med figur 26, den vita pricken högst upp), vilket stärkte förkastandet av den första 

versionen utav Blast Control i detta examensarbete. För djupare läsning angående 

accelerationsgränsvärden hänvisas läsaren till Carlsson, 1986 och Massarsch, 1985.  

5.3.3 Jämförelse med planerad samverkande laddning 

På Norra Länken fanns tillgång till de av entreprenören planerade samverkande ladd-

ningarna som funktion av tunnelsträckningen (se bilaga 11). En jämförelse gjordes med 

entreprenörens planering mot den prognostiserade laddningen för olika 

konfidensintervall (ensidiga) från den uppdaterade versionen av Blast Control. Arbetet 

på tunneln fortskrider från höger i bilden till vänster i bilden. Med en beräknad 

samverkande laddning Q och känd tunnelsträcka kunde i figur 28 följande grafer 

plottas: 
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Figur 28. Jämförelse mellan prognostiserad samverkande laddning Q för 84 % och 98 % 

konfidensintervall och Skanskas planerade Q, Norra Länken 

Det framgår av figur 28 att de av Skanska planerade samverkande laddningarna i 

huvudsak ligger mellan de prognostiserade värdena på Q när 84 % och 98 % ensidiga 

konfidensintervallen används. Det finns dock några delsträckor där Skanskas planerade 

laddningar överstiger de framräknande värdena. Exempel på detta kan ses i 

tunnelsträckningen mellan 160 och 190 meter. Även vid 290 meter kommer 

rekommendationen att överskridas enligt prognosen. För övrigt kan nämnas att i 

dagsläget (maj, 2008) sker sprängningarna vid tunnelsträckning 260 meter. 

En liknande jämförelse gjordes även för Liljeholmen. Då det inte fanns någon klar 

tunnelsträckning som i fallet Norra Länken gjordes plottningen av samverkande 

laddning Q mot avståndet från sprängsalva till riskobjekt R (se figur 29). Programmet 

Blast Control beräknade det minsta avståndet från varje salva till närmsta riskobjekt. 

Dessa låg i intervallen 30 till 60 meter och användes i plotten. Den samverkande 

laddningen beräknades utifrån ett samlat dämpningssamband för Liljeholmen (se avsnitt 

5.2.2) med 84 % och 98 % konfidensintervall. Det gränsvärdet på PPV som användes 

var 30 mm/s och är det lägsta värdet för riskobjekten.  

Det fanns ingen tillgång till information om NCC:s planerade samverkande 

laddningar vid projekteringsskedet förutom att salvorna skulle bli endast 1-2 meter 

långa. Utifrån detta gjordes ett antagande att det dämpningssamband som användes 

för tidiga beräkningar av Q, var Langefors-Kihlströms formel (som använder ett 

annat ”Scaled distance”) som leverantören av sprängämnet (Orica Mining Services, 

Sprängteknik 4:6) rekommenderar:  

5,1
400
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Q
PPV       (21) 
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Det kan anmärkas att denna ekvation skiljer sig åt från skallagen som tidigare använts i 

detta examensarbete (se avsnitt 5.2.2). Detta beror på att skallagen används då resultat 

från provsprängningar eller tidigare vibrationsmätningar finns att tillgå. Då inga sådana 

utförts på Liljeholmen användes Langefors-Kihlströms formel där K = 400 är statistiskt 

bestämd ifrån sprängningar i hårt svenskt berg (Orica Mining Services). 

 

Figur 29. Jämförelse mellan beräknad samverkande laddning Q för 84 % och 98 % 

konfidensintervall och Q enligt Oricas rekommendationer, Liljeholmen 

Det framgår av figur 29 att de av Orica rekommenderade samverkande laddningarna för 

hårt svenskt berg ligger under de beräknade värdena på Q när 84 % och 98 % 

konfidensintervall används. I förprojekteringsstadiet gjordes inga provsprängningar för 

att bestämma dämpningen. Utförda sådana hade troligtvis gett ett mer för området 

rättvist samband, vilket hade medfört högre tillåtna samverkande laddningar. 

I den uppdaterade versionen av Blast Control beräknas rekommenderade samverkande 

laddningar utifrån ett flertal gränsvärden och dämpningssamband, vilket ger en mer 

rättvis bild. Rekommenderade Q för Liljeholmen ligger inom intervallet 2,5 till 18 kg 

(se figur 27) och är inte endast avståndsberoende utan beror också på var i bergrummet 

salvan sprängs och hur den förhåller sig till riskobjekten, t ex kan salvor ligga på samma 

avstånd men till riskobjekt som har olika gränsvärden. De kan därför inte ritas i form av 

en kurva i grafen i figur 29. De samlade dämpningssambanden i grafen är dock, som 

tidigare nämnt, ej representativa för hela området (vissa mätare avvek markant med 

konsekvent för höga nivåer se figur 33). Men i detta fall skulle en anpassning av 

dämpningssambandet, då man tar bort eller justerar avvikande salvor/mätpunkter, leda 

endast till en ökning av de rekommenderade samverkande laddningarna. Därför anser 

författarna att då hänsyn tas till alla mätpunkter (även då dämpningssamband för dessa 

kan vara lite missvisande) ligger de samverkande laddningarna bara på den säkra sidan. 



39 

 

6 Geologins inverkan på vibrationer 

6.1 Arbetsgång 

För projektet Norra Länken har i förprojekteringsfasen omfattande ingenjörsgeologiska 

undersökningar genomförts och ett antal strukturgeologiska kartor tagits fram. I ett 

första skede jämfördes dessa med den byggnadsgeologiska kartan för området Norrtull 

och strukturerna kunde verifieras. Även de geologiska handlingarna har använts för en 

bättre beskrivning av strukturerna (krosszonens karaktär, bredd och sprickavstånd). 

Vidare har en sammanställning gjorts i figur 30 över de storskaliga strukturerna, vibra-

tionsmätpunkter och sprängsalvor (både för underjordstunnel och för ovanjordsskärning 

kallat M-salvor). Mätpunkternas- och salvornas placeringar är överförda från karta i 

vibrationsdatabas. Originalkartor återfinns i Bilaga 13. 

 

Figur 30. Sammanställning av storskaliga strukturer, mätpunkter och salvor 

Dämpningssamband för varje mätpunkt framtagna i tidigare skede jämfördes med syfte 

att hitta något samband mellan dessa och storskaliga geologiska strukturer i området.  
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För projektet Liljeholmstorg har förundersökningar genomförts i form av kärnborr-

ningar. Sprängningarna i Liljeholmen var i slutskedet när studien påbörjades. Under 

tiden som sprängningarna pågått har en geolog utfört kartering innefattande bergarter, 

strukturer, bergklass, Q-värde osv. i bergrummet. Utifrån dessa karteringar kunde en 

sammanställning göras, liknande den för Norra Länken (se figur 31). Mätpunkternas 

koordinater är tagna från konsultföretaget Bergsäkers vibrationsdatabas Avanet. 

 

Figur 31. Sammanställning av den geologiska karteringen och mätpunkter 

För att hitta samband har vibrationsdata sammanställts i form av färgkartor för 

mätpunkter som ansågs vara representativa och kunna jämföras i avseende på 

konstruktionstyp och givarens infästning, samt för att jämföra vibrationer från olika håll 

(se bilaga 12). För alla studerade mätpunkter har de uppmätta vibrationerna från i 

databasen Avanet registrerade salvor tolkats med hjälp av en färgskala för att få 

överblick över vibrationernas spridning, storlek och eventuella avvikelser. Trender och 

avvikande salvor har analyserats med avseende på salvtyp (pilot, stross, pall), avstånd 

till riskobjektet samt geologi. 

Liksom för Norra Länken har dämpningssamband för varje mätpunkt jämförts med 

syfte att hitta något samband mellan dessa och lokala geologiska strukturer i området.  
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6.2 Resultat 

Utifrån mätarnas och salvornas position samt karaktär på strukturerna kunde endast 

zon II (se figur 30) stå som underlag för studierna på objektet Norra Länken. Denna zon 

var intressant då den är ganska stor och består av uppsprucket berg med låg 

gånghastighet (3200 m/s enligt seismiska mätningar). Dessutom fanns likvärdiga 

mätpunkter på varsin sida av strukturen (mätpunkterna T3, 116 och 115:01 och 02 

ligger innan krosszonen och R3:01 efter).  

Dämpningssamband som hade sammanställts tidigare för de aktuella mätpunkterna samt 

för hela området (se bilaga 5) användes i detta skede för att studera krosszonens 

inverkan på vibrationerna. Grafen i figur 32 representerar beräknade vibrationsnivåer 

för en konstant samverkande laddning på 6 kg (medelvärde på Q baserat på 

entreprenörens (Skanska) sprängjournal) som funktion av avstånd till riskobjektet.  

 

Figur 32. Graf över olika dämpningssamband från Norra Länken 

Den tjocka röda linjen representerar det samlade dämpningssambandet på Norra 

Länken. För att tydligare åskådliggöra skillnaderna mellan linjerna togs de första 40 

metrarna bort ifrån denna plottning. Anledningen till detta var att värdena på PPV var 

orimligt höga fram till det avståndet. Hela grafen inkluderat de första 30 metrarna finns 

i bilaga 14.  

Det framgår av figur 32 att vibrationerna som når riskobjekten 116, 115:01, R3:01 och 

T3 (för beskrivning av riskobjekt se bilaga 3) dämpas på liknande sätt, dock är 116 

något förstärkt och T3 är något dämpat, vilket kan bero på att huset T3 är grundlagt på 
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morän och mätaren 116 är monterad direkt på bergväggen. Det kan också konstateras att 

det för hela området samlade sambandet styrs mycket av riskobjektet Eugeniatunnel 

platta 115:02 som har relativt höga vibrationsnivåer. De höga vibrationsnivåerna kan 

härledas till plattans grundläggning med stålkärnepålar, vilka tros orsaka den 

signifikanta förstärkningen. Ingen signifikant dämpning kunde därför urskiljas från 

krosszon II. 

Liknande sammanställning gjordes för objekt Liljeholmen (se figur 33) med den av 

entreprenören (NCC) angivna samverkande laddningen på 6,5 kg. Det framgår att de 

flesta riskobjekten har liknande dämpning, bortsett ifrån Nhg 15 och 17 som visar på 

förstärkta värden vid kortare avstånd samt P-hus som har ett avvikande dämpnings-

samband. Den förstärkning som observeras på riskobjekten Nybohovsgränd 15 och 17 

kan bero på att större salvor sköts i området nära husen på grund av att bergtäckningen 

var hög. De ökade samverkande laddningarna i detta fall kunde ej tas hänsyn till vid 

beräkningarna av dämpningssambanden då inga verkliga sprängjournaler med riktiga 

värden för de salvorna fanns att tillgå (se begränsningar i avsnitt 7.3).   

Högre samverkande laddningar påverkar dämpningssambandet för Nhg 15 och 17 med 

brantare kurvor i figur 33 som följd. Detta gör också att det samlade sambandet ligger 

ovanför de övriga och att prognosen på PPV blir överdrivet hög vilket medför lägre 

rekommenderade samverkande laddningar. Det avvikande dämpningssambandet som 

kan ses i riskobjektet P-hus kan inte fullständigt förklaras i detta skede men beror 

troligtvis på mätarens infästning eller parkeringshusets grundläggning. 

 

Figur 33. Graf över olika dämpningssamband från Liljeholmen 
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Följande trendkarta kunde sammanställas på objektet Liljeholmen för mätare Lhbt2 

(tunnelbana söder) i figur 34. Även utifrån två andra mätpunkter genomfördes samma 

studie (se bilaga 12). De utritade cirkulära områdena runtom mätaren representerar 

avståndet från mätaren till sprängpunkt för att kunna urskilja vilka vibrationsvärden som 

är avvikande utifrån det geologiska perspektivet och inte avståndsberoende.  

 

Figur 34. Trendkarta över vibrationer från Liljeholmen, mätare Lhbt 2 

De salvorna som gav förhöjda vibrationsvärden jämfördes med den geologiska 

sammanställningen i figur 31 och kan bero på att sprängningen skedde i pegmatit eller 

rödomvandlad granit i den norra delen av bergrummet. Övriga förhöjda vibrations-

värden förkastades i detta examensarbete då de antingen kom från en pilotsalva (vilken 

är mer inspänd än t ex. strossen), en pallsalva eller en helgavelssalva. Det kan nämnas 

att då pilotsalvan troligtvis är mer inspänd än t.ex. strossen bör detta i ett verkligt fall tas 

hänsyn till (genom att räkna med de höga värdena), en högre inspänning kan leda till ett 

överskridande av gränsvärdena.  
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7 Diskussion 

7.1 Blast Control 

Den första versionen av Blast Control programmerades efter utsatt mall. Efter 

användande kunde de spontana kommentarerna sammanställas, se Tabell 7. 

Tabell 7. Kommentarer om första utprovade version av Blast Control 

Positivt Negativt 

 Programmet visar den maximala sam-

verkande laddningen för varje delvolym 

 En grafisk presentation över området 

erhålls i tre dimensioner 

 När programmet beräknat samverkande 

laddning kan detta överföras tillbaka till 

kalkylmallen 

 Programmet kan endast hantera enkla 

rektangulära volymer dvs. inga 

rundade salvdelar kan tas med 

 Bara ett samlat dämpningssamband 

kan användas, vilket gör det omöjligt 

att samtidigt ta hänsyn till acceleration 

och svängningshastighet  

 Krångligt handhavande  

Det framgick snabbt vilka programmets stora begränsningar var. Att hantera mer 

komplexa geometrier, som t ex Liljeholmens parkeringsgarage, är i denna upplaga av 

programmet inte möjligt med gott resultat. Detta främst pga. att resultaten inte blir 

översiktliga om ett helt projekt ska studeras samt att det krångliga handhavandet leder 

till att syftet med Blast Control som ett enkelt verktyg ej uppfylls.  

Den känsliga utrustningen (magnetröntgenkamera på Karolinska sjukhuset, mätare 

R3:02) som fanns i området har fått ett accelerationsgränsvärde i mm/s
2
. Med första 

versionen utav Blast Control kunde inte hänsyn tas till acceleration, då endast ett 

dämpningssamband användes och detta för svängningshastighet. Accelerationen kunde 

ej tas med i det samlade dämpningssambandet då det hade blivit missvisande för hela 

området. 

För att kunna beakta accelerationen krävdes det att programmet kunde använda flera 

dämpningssamband. Sambandet för accelerationens dämpning togs fram och fördes in i 

programmet på samma sätt som de för svängningshastigheterna. Den nya versionen 

visade på mycket mindre maximal samverkande laddning när riskobjektet med ett 

accelerationsgränsvärde påträffades. Kommentarer gällande den nya versionen av Blast 

Control finns i tabell 8. De negativa kommentarerna om den uppdaterade versionen var 

att endast en toppvy kunde ritas upp för området och att inga delvolymer kunde 

definieras. Det kan dock diskuteras hur viktig en framställning av området är i tre 

dimensioner. Då endast de maximala samverkande laddningarna erhålls i kg för varje 

sträcka är den grafiska presentationen troligtvis inte lika viktig. Däremot är delvolym-

erna viktiga då de tar hänsyn till variationen av verkningspunkten för den samverkande 

laddningen. Detta kan vara avgörande vid nära avstånd till riskobjekt, se avsnitt 5.2.3. 
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Tabell 8. Kommentarer om uppdaterad version av Blast Control 

Positivt Negativt 

 Komplexa geometrier 

 Enkelt handhavande 

 Maximalt samverkande laddning erhålls 

för varje salva 

 Dämpningssamband för respektive 

mätare kan användas 

 Kan ta med accelerationen i beräkningar 

 Grafisk presentation av område  

 Visar endast toppvy över området  

(ej vy i tre dimensioner) 

 Inga delvolymer 

 

Rekommendationerna för samverkande laddningar erhållna från programmen är 

troligtvis för höga då det är ett övre vibrationsgränsvärde som beräkningar har baserats 

på. För att säkerställa att gränsvärden inte överskrids, bör ett reducerat riktvärde 

användas i programmet, där den maximalt önskade vibrationen för respektive riskobjekt 

anges, istället för gränsvärdet. Författarna anser att för uppnående av maximal indrift 

utan att riskera att överskrida gränsvärden bör de maximala samverkande laddningarna 

reduceras så att de ligger mellan det med 84 % och 98 % konfidensintervall 

rekommenderade. Denna säkerhetsfaktor borde eliminera effekten av den naturliga 

spridningen i vibrationerna som i mätunderlaget för detta examensarbete har visat sig 

kunna vara en faktor två vid till synes likartade förhållanden. 

Jämförelsen med den av entreprenören på Norra Länken beräknade samverkande 

laddning stärker detta resonemang. Deras planerade samverkande laddningar är beräk-

nade på 98 % konfidensintervall som enligt resultatet kan bli konservativt. Men att 

planera med 84 % konfidensintervall och lägre kan orsaka i överskridande av 

vibrationsgränsvärden. Detta har hänt t ex vid tunnelsträckning ca 290 meter under 

Eugeniatunneln (Bilaga 15, mätare 115:02, salvorna 22, 23tak och 24tak). Att 

gränsvärdena skulle överskridas kunde ses i figur 28, då de av Skanska planerade 

laddningarna på den sträckan översteg de i Blast Control beräknade med 84 % 

konfidensintervall.  

Det rekommenderas också att en noggrann uppföljning av sprängarbetet sker och att för 

varje salva ska en jämförelse göras mellan de prognostiserade värdena och det verkliga 

utfallet, för att med en ny statistisk data uppdatera de prognosmodeller som tagits fram. 

På detta sätt kan en kostnadseffektiv tunneldrift och en mer exakt prognos erhållas. 

7.2 Geologins inverkan på vibrationerna 

Efter att ha studerat området Norra Länken med avseende på storskaliga strukturer och 

dämpningssamband, fick några mätpunkter förkastas då ingen rättvis jämförelse kunde 
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göras. Detta bla. på grund av olika förutsättningar vad gällande undergrund (sand, 

morän, berg) och riskobjektens grundläggning (se avsnitt 7.3). Exempelvis mätare 103 

som interfererade med zon IV och större sprickor kunde ej jämföras då byggnaden, där 

mätaren var installerad, var grundlagd på jord och hade väldigt annorlunda dämpnings-

samband. Även mätare 115:02 kunde ej jämföras pga. annorlunda grundläggning. 

Endast krosszon II (som var ganska stor) kunde studeras utifrån givna förutsättningar, 

dock kunde inget signifikant samband mellan mätarplacering och mätta vibrationsnivåer 

påvisas. 

Objektet Liljeholmen hade inga storskaliga strukturer liknande de på Norra Länken. 

Dock hade huvudbergarten glimmergnejs strukturdrag i form av foliation. Spräng-

ningarna i denna bergart gav lägre vibrationnivåer än väntat vilket kan förklaras med att 

den uppspruckna foliationen påverkar storleken på vibrationerna när dessa fortplantar 

sig längs med denna. Detta har i fallet Liljeholmen varit fördelaktigt. Längre salvor än 

planerat från början kunde därför sprängas utan att överskrida gränsvärden. 

Något förhöjda vibrationsvärdena kunde skådas då drivning av den norra tvärorten 

inleddes. Detta kan bero på att i de norra delarna finns rödomvandlad glimmergnejs som 

övergår till hårdare granit (se figur 31). Även en viss tendens till förhöjda vibrations-

värden kunde spåras vid sprängning i pegmatitgångar i enstaka salvor. De övriga 

avvikelserna beror troligtvis på olika drivningssätt (t ex i mellersta tvärorten sprängdes 

några salvor i helgavel) eller ändrad salvstorlek (t ex vid hög bergtäckning). 

7.3 Begränsningar 

Att effekter av den storskaliga geologin ej kunde knytas ihop med vibrationerna tros 

bero på ett antal begränsningar. Även de många faktorerna som spaltats upp i 

bakgrunden kommer in här. Det kan nämnas att placeringen av vibrationsmätare ej 

kunde påverkas. Riskobjektets placering sammanföll inte (eller interfererade) med de 

storskaliga geologiska strukturer som identifierats utifrån förundersökningen och den 

byggnadsgeologiska kartan.  

Även grundläggningen skiljde objekten åt väsentligt. De objekt på Norra Länken som 

skulle ha kunnat studeras i anslutning till storskaliga strukturer var grundlagda på olika 

sätt varför en jämförelse med önskade resultat ej var möjlig. Det kunde dock visas 

(se figur 32 i resultat) på att en grundläggning på mjukare material såsom morän eller 

lera gav en dämpande effekt på vibrationerna, något som enligt tidigare teorier redan var 

verifierat (Lopez Jimeno m.fl., 1995). Samma figur visar på en förstärkning i 

mätpunkten 115:02 som är placerad på en broplatta i Eugeniatunneln. Detta beroende på 

att plattan vilar på stålkärnepålar och får därför en markant förstärkning av 

vibrationerna. Detta har i vissa fall lett till överskridande av gränsvärden.  

För att ta hänsyn till mätobjektets grundläggning och montering hade en korrektions-

faktor för K-värdet kunnat införas, vilken uttrycker hur vågen i marken vid objektet 

förändras av grundläggning och mätarplacering. Denna faktor (t ex k) skulle kunna 

beräknas med utgångspunkt från de uppmätta data och användas i samband med 

prognoser som tar hänsyn till grundläggningen. Med den begränsade tiden var dock 

detta något som ej hann ses över. 

http://www.bokfynd.nu/forfattare/Carlos%20Lopez%20Jimeno.html
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Kvalitén i insamlade vibrationsdata kan med stor sannolikhet ha påverkat slutresultatet. 

På objektet Norra Länken var de sprängjournaler som delats ut från entreprenören i 

vissa fall bristfälliga. Vid ifyllning av samverkande laddning kunde fel med en faktor 10 

utläsas. I vissa fall hade även fel med en faktor 100 registrerats. Detta kunde dock direkt 

avfärdas då det praktiskt aldrig laddas så mycket som det var angivet för det fallet 

(66 kg). Dessa frågor gällande kvalitén i mätdata har fått författarna att själv bedöma 

vad som har varit en rimlig samverkande laddning, något som kan ha bidragit till 

missvisande dämpningssamband. Chansen till detta är dock inte stor då de tveksamma 

fallen snabbt kunnat åtgärdas pga. orimlighet i storlek (laddning/intervall och tändare 

var också kända och den samverkande laddningen kan aldrig överstiga detta). 

I ett senare skede började Skanska spränga marksalvor samtidigt som underjordiska 

salvor vilket gjorde det svårt att tyda vibrationsmätningsresultat då endast ett toppvärde 

för båda sprängningar registrerades. Detta skedde vid varje tidpunkt då en marksalva 

sprängdes samtidigt som en tunnelsalva. En mängd resultat har därför sorterats bort pga. 

osäkerheten från vilken källa de kom och det kan ha lett till svagare statistiskt underlag 

för Norra Länken. Det kan även nämnas att många sprängda salvor aldrig hann bli 

uppdaterade för att komma med i sammanställningen för dämpningssambanden. Utan 

den fördröjning som fanns på ca två veckor (mellan sprängning och ifyllning i 

sprängjournal) hade dessa salvor kunnat skapa en bredare bas för sammanställningen 

med ett mer representativt samband för varje mätare.  

Angående objekt Liljeholmen fanns ingen tillgång till sprängjournalerna. Ett av entre-

prenören gällande värde på maximalt samverkande laddning var 6,5 kg. Då endast ett 

värde på den maximalt samverkande laddningen använts i beräkningen för dämpnings-

sambanden kommer dessa endast visa storleken på vibrationernas avståndsberoende.  

Vid sprängning med större bergtäckning (under Nhg 15 och Nhg 17) användes högre 

samverkande laddningar (enligt Monika Kontturi, NCC). Ett försök gjordes att spåra de 

salvorna genom vibrationsdatabasen Avanet och det visade sig att endast de 

närmastliggande mätarna har registrerat någon vibration från de salvorna (Nhb31 och 

P-hus, men även mindre vibration (1-2mm/s) på Nhb29, T1 och Teliatunnel). Då de 

exakta värdena på förhöjda Q ej är kända, kunde inte salvorna korrigeras rättvist och ett 

visst fel på dämpningssambanden för de närmastliggande mätpunkterna kan konstateras. 

Felet är dock störst för mätarna Nhg 15 och 17. För de övriga nämnda mätarna är felet 

marginellt pga. låga vibrationsvärden från de salvorna. 

Hur en avvikelse från det angivna (6,5 kg) samverkande laddningen påverkar det i 

dämpningssambandet använda skalade avståndet studerades och sammanställdes i 

bilaga 16. Även en mer generell tabell gjordes. Vid relativt höga Q kommer små 

variationer (±1 kg) att inte ha så stor inverkan på dämpningssambandet, däremot större 

variationer (±ca 5 kg) får mer betydelse. Vid låga samverkande laddningar får även små 

variationer betydelse.  

För att fortsätta diskussionen från avsnitt 2.11 tros även frekvensmätningsintervallet 

spela roll. Mätningarna av vibrationsvärden med ett kortare avstånd till salvor är 

troligen bristande (Massarsch et al, 2008). Vid mätning för frekvenserna 5-300 Hz 

kommer troligtvis inte de höga frekvenserna som genererar de största vibrationerna att 

registreras och därmed fås inte det korrekta toppvärdet. 
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För att genomföra en studie likt denna med tillfredställande resultat hade andra 

förutsättningar erfordrats. I dagsläget är enda syftet med vibrationsmätarna att 

kontrollera så att gränsvärdena för riskobjekten ej överskrids. Med några extrainsatta 

mätare (med större frekvensintervall) och en ökad kvalitetskontroll över indata 

(sprängjournaler m m.) hade kanske resultatet sett annorlunda ut. Tanken att kunna 

använda de insamlade vibrationsdata till mer än bara kontroll har förhoppningsvis 

väckts i och med denna rapport.  

Ett första steg är att kunna förutsäga vilka samverkande laddningar som kan användas 

längre fram i projektet. Det andra steget är att utveckla planeringsnoggrannheten 

ytterligare. Med insamlande av vibrationsdata över en längre tid (och på flera projekt) 

kan kanske ett mer generellt sätt att ta fram dämpningssambanden till slut kunna 

bestämmas och verifieras. Således hade planeringen redan i anbudsstadiet varit nära den 

slutgiltiga som använts när projektet färdigställts. 

När detta tankesätt implementerats i framtida sprängarbeten kan planeringen följas upp 

med det genomförda och ett nytt och effektivare sätt att planera projekt kan börja 

tillämpas. Med kännedom om resultaten hade förmodligen också datakvalitén i spräng-

journalen ökat. 
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8 Slutsatser 

8.1 Blast Control 

Efter genomförda tester och sammanställningar med den uppdaterade versionen av Blast 

Control anser vi att det är ett enkelt och väl fungerande verktyg för att prognostisera 

samverkande laddningar utifrån kända vibrationsgränsvärden. Den första versionen som 

prövats kan även den fungera bra men endast med väldigt enkla geometrier och i ett 

område som har relativt likartade markförhållanden dvs. konstanterna K och n är 

representativa för hela området. Den begränsning som finns i den uppdaterade versionen 

är att inga delvolymer kan behandlas. 

8.2 Geologins inverkan på vibrationerna 

Det kunde konstateras utifrån de studerade objekten att grundläggning på jord/morän 

hade dämpande effekt i fallet Norra Länken och uppsprucket och folierat berg hade 

dämpande effekt i fallet Liljeholmen vid gynnsam foliationsriktning. Detta har i viss 

mån redan varit känt och inget nytt signifikant samband mellan vibrationernas storlek 

och den storskaliga geologin har kunnat påvisas. Detta kan bero på många ingående 

parametrar som påverkar vibrationerna och att mätpunkterna har därför inte kunnat 

jämföras rättvist. Det var inte möjligt att under givna förutsättningar kunna fullt uppnå 

det syfte som ansattes i början av examensarbetet. 

9 Rekommendationer för fortsatt arbete 

För att få ett bättre underlag till undersökning av geologins effekter på vibrationerna kan 

följande rekommenderas: vid placering av vibrationsmätare bör dessa vara strategiskt 

utlagda t ex precis innan och precis efter (sett ifrån sprängpunkten) en identifierad 

geologisk struktur. Även mätpunkter på olika avstånd (väldigt nära och väldigt långt 

bort) och i olika geologiska zoner (med en extra referensmätare därtill, där zonen slutar) 

hade troligen gett bättre underlag för undersökning. För att ta hänsyn till skillnader i 

grundläggning bör en korrektionsfaktor för konstanten K i skallagen införas.  

Vad gällande kvalitén i indata rekommenderas att verkliga sprängjournaler tas fram där 

korrekta sprängdata kan utläsas. Detta för att kunna spåra eventuella ändringar i 

samverkande laddning och säkerställa dämpningssambanden. Även vibrationdatabasens 

utformning bör anpassas för att på ett enkelt sätt kunna följa upp dessa ändringar. 

I detta examensarbete studerades endast två olika objekt. För att kunna få en bättre och 

mer generell bild över geologins effekter borde fler objekt studeras. Med studier av fler 

objekt hade kanske de små tendenserna författarna funnit (exempelvis de förhöjda 

värden pga. foliation) kunnat verifieras och deras betydelse i ett större perspektiv, med 

fler mätobjekt, klarnat. Utifrån fortsatta studier över en längre tidsperiod kan det utredas 

om data av befintlig sort, såsom vibrationsmätningar, kan användas som ett noggrant 

planeringsverktyg i framtiden. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Karta över studerade områden 

 

Karta över ringleden runt Stockholm (Vägverket 2008) med Liljeholmen markerat 

 

Karta över Liljeholmen (www.hitta.se 2008) med P-garaget markerat 

Liljeholmen 

http://www.hitta.se2008
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Bilaga 2. Byggnadsgeologiska kartor över områdena 

 

Byggnadsgeologisk karta för Norrtull med anbudssträckan markerad 

 

Byggnadsgeologisk karta för Liljeholmen med P-garaget markerat. OBS! samma 

teckenförklaring som i figuren ovan 
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Bilaga 3. Mätpunkter Norra Länken 

Mätare 

nr. 
116 T3 115:01 115:02 R3:01 114:07 114:08 115:03 R3:02 103 

Riskobjekt 
Eugenia-
magasinet 

trafikrum 

Hus T3 

källare 

Eugenia-
tunnel norr 

pelare 

Eugenia-
tunnel norr 

platta 

Hus R3 

Bjälklag 

Lednings-

tunnel, berg 

Lednings-

tunnel, rör 

Eugenia-
tunnel 

nisch 

Dator MR-

Kamera 

Stallmästare
-gården 

hotell 

Typ 

Geofon 

3110/1813-1 

Geofon 

601/1224-1 

Geofon 

1500/778-1 

Geofon 

1500/778-2 

Geofon 

3110/2516-1 

INFRA 

Triaxiell/2730-1 

INFRA 

Triaxiell/2720-1 

Geofon 

3110/2009-1 

Geofon 

3110/2516-1 

Geofon 

601/604-1 

Mätning Hastighet Hastighet Hastighet Hastighet Hastighet Hastighet Hastighet Hastighet Acc. Hastighet 

Riktning Vertikal Vertikal Vertikal Vertikal Vertikal Triaxiell Triaxiell Vertikal Vertikal Vertikal 

Gräns 

(mm/s) 
46 15 100 100 25 70 100 100 3 mm/s

2
 6 

Placering 

(x, y, z) 

99134 

81092 

0 

99061 

81088 

21 

99097 

81054 

0 

99096 

81052 

0 

99107 

81199 

21 

99227 

81198 

-22 

99223 

81203 

-22 

99159 

81186 

-3 

99107 

81202 

21 

99340 

81191 

0 

Typ av 

undergrund 
Berggrund Morän Berggrund Berggrund Berggrund Berggrund Berggrund Berggrund Berggrund 

Sand, grus, 

lera 

Infästning 
Fastskruvad 

bergvägg 
Fastskruvad 

golv 
Fastskruvad 

på pelare 
Fastskruvad 

på platta 
Fastskruvad 

på bjälke 
Fastskruvad 

bergvägg 
Fastskruvad 

rör 
Fastskruvad

bergvägg 
Fastskruvad 
invid dator 

Fastskruvad 
på stomme 

Antal 

insamlade 

salvor 

39 33 35 27 13 3 3 7 10 16 
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Bilaga 4. Mätpunkter Liljeholmen 

 

Mätare 

nr. 
Teliatunnel T1 P-hus Nhg17 

Nhb29 

våning 13 
Lhsbtgtunnel Lhbt2 Lhbt3 

Riskobjekt Teliatunnel 

Tunnelbana,  

transversell, 

vertikal 

P-hus 

Nybohovs-

backen 

Nybohovs-
gränd 17 

Nybohovs-
backen 29 

Liljeholmens 

station 

betongtunnel 

Tunnelbana 
söder 

Depåtunnel 
Norr 

Typ Geofon Geofon Geofon Geofon Geofon Geofon Geofon Geofon 

Mätning Hastighet Hastighet Hastighet Hastighet Hastighet Hastighet Hastighet Hastighet 

Riktning Vertikal Vertikal Vertikal Vertikal Vertikal Triaxiell Triaxiell Vertikal 

Gräns (mm/s) 70 30 50 40 32 20 30 30 

Placering 

(x, y, z) 

98192 

76308 

0 

98022 

76470 

0 

98085 

76411 

22 

98097 

76331 

41,6 

98155 

76405 

27 

98134 

76562 

0 

98023 

76466 

0 

98022 

76468 

0 

Typ av 

undergrund 
Berggrund Berggrund Berggrund Berggrund Berggrund Berggrund Berggrund Berggrund 

Infästning 
Fastskruvad 

i berg 
Fastskruvad  

i berg 
Fastskruvad  

i berg 
Fastskruvad i 
husstomme 

Fastskruvad  
i husstomme 

Fastskruvad  
i betongtunnel 

Fastskruvad 
i berg 

Fastskruvad  
i berg 

Antal insam-

lade salvor 
228 217 179 169 198 22 122 109 
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Bilaga 4. Mätpunkter Liljeholmen forts 

 

Mätare 

nr. 
Lht7 Nhb21 Nhb23 Nhg15 Nhb31 

Riskobjekt Liljeholmstorg 7 Nybohovsbacken 21 Nybohovsbacken 23 Nybohovsgränd 15 Nybohovsbacken 31 

Typ Geofon Geofon Geofon Geofon Geofon 

Mätning Hastighet Hastighet Hastighet Hastighet Hastighet 

Riktning Vertikal Vertikal Vertikal Vertikal Vertikal 

Gräns (mm/s) 70 60 65 23 31 

Placering 

(x, y, z) 

98138 

76511,33 

0 

98173,7 

76448 

19 

98209,6 

76422 

19 

98042,6 

76340 

42 

98129 

76369,8 

23,9 

Typ av undergrund Berggrund Berggrund Berggrund Berggrund Berggrund 

Infästning 
Fastskruvad i 

husstomme 

Fastskruvad i 

husstomme 

Fastskruvad i 

husstomme 

Fastskruvad i 

husstomme 

Fastskruvad i 

husstomme 

Antal insamlade 

salvor 
201 165 87 220 248 
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Bilaga 5. Dämpningssamband för aktuella mätpunkter på Norra Länken  

T3 116 

y = 76,352x
-1,061

0,1

1
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10,00 100,00

Skalat avstånd (R/Q^0,5)
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m
m

/s
)

 

K50% = 76,4 K84% = 127,9 

n = -1,06 
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-0,9466
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K50% = 93 K84% = 161,1 

n = -0,95 

115:01 115:02 

y = 93,6x
-1,0428
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K50% = 212,1 K84% = 504,9 

n = -1,03 

R3:01 R3:02 

y = 85,326x-1,0317
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K50% = 85,3 K84% = 165,3 

n = -1,03 

 

K50% = 2179,7 K84%  = 5298 

n = -1,94 
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Samlat dämpningssamband för området 

y = 191x
-1,2085

y = 643,49x
-1,21

0,1

1

10

100

1000
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K50% = 191 K84% = 643,5 

n = -1,21 
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Bilaga 6. Dämpningssamband för aktuella mätpunkter på Liljeholmen 

Nhg17 T1 

y = 4912,7x-2,0729
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K50% = 4912,7 K84% = 12213,2 
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K50% = 94,7  K84% = 192,3 

n = -0,97 
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K50% = 665,0  K84% = 1049,36 

n = -1,55 
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K50% = 1769,5 K84% = 3437,7 

n = -1,75 

y = 1118,3x-1,6858
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K50% = 1118,3 K84% = 1849,2 

n = -1,69 
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Lhbt3 Nhb21 

y = 1467,1x-1,7476
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K50% = 1467,1 K84% = 2414,1 

n = -1,75 
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K50% = 1176,4 K84% = 3024 

n = -1,73 

Lht7 Nhb23 

y = 1719,7x-1,7748

0,1

1

10

100

1,00 10,00 100,00

Skalat avstånd (R/Q^0,5)

P
P

V
 (

m
m

/s
)

 

K50% = 1719,7 K84% = 3321,5 

n = -1,76 
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K50% = 557,5  K84% = 1426,3 

n = -1,49 

Nhb29 Nhg15 
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K50% = 4480  K84% = 11664,6 

n = -1,89 
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Nhb31 Samlat dämpningssamband för området 

y = 573,64x-1,5546
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K50% = 687,12 K84% = 1858,7 

n = -1,52 
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Bilaga 7. Innehåll i en riskanalys 

Utdrag ur SS 460 48 66, kapitel 5.1 Riskanalys 

”En riskanalys bör omfatta: 

1. Redovisning av uppdragets omfattning och syfte. 

2. Bedömningar av risker förenade med geologiska förhållanden, geotekniska för-

hållanden och grundvattenförhållanden samt stabilitetsproblem och behov av 

sättningskontroller. När sådana risker föreligger bör en geoteknisk utredning 

utföras. 

3. Redovisning av närliggande byggnaders grundläggning och konstruktion. 

4. Inventering av känslig utrustning såsom datorer, reläer, etc. 

5. Redovisning av arbetsplatser där känsliga arbetsmoment utförs. 

6. Förteckning över befintliga ledningar, tunnlar och bergrum. 

7. Tillåten vibrationsnivå 

8. Anvisningar om var vibrationsmätning skall göras och vilka kontroller som skall 

vidtas. 

9. Dokument som anger vilket område som besiktning (syneförrättning), prov-

tryckning av rökkanaler och information till kringboende bör ske. 

10. Specifikation av erforderlig dokumentation från arbetsplatsen såsom spräng-

planer, sprängjournaler m m.” 
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Bilaga 8. Vibrationsgivare från Liljeholmen 

 

Omonterad geofon och tillhörande monteringsskruv  

Foto: Steffan Österberg 

 

Geofon monterad på Nybohovsgränd 15:s hustak (Nhg15)  
Foto: Steffan Österberg 
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Bilaga 9. Utbrytning av Q ur skallagen 
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Bilaga 10. Beräkning av feluppskattning av PPV vid olika avstånd 
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Bilaga 11. Längdprofil delsträcka NL11 Norra Länken 
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Bilaga 12. Trendkartor för undersökning av geologins inverkan på vibrationer från 

olika mätare på Liljeholmen 
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Bilaga 12. Trendkartor för undersökning av geologins inverkan på vibrationer 

från olika mätare på Liljeholmen, forts 
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Bilaga 12. Trendkartor för undersökning av geologins inverkan på vibrationer 

från olika mätare på Liljeholmen, forts 
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Bilaga 13. Originalkartor 

 

Karta från projektering över studerat område vid Norrtull 
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Bilaga 13. Originalkartor, forts 

 

Karta över studerat område vid Norrtull från vibrationdatabas NCvib 
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Bilaga 14. Sammanställning över dämpningssamband för Norra Länken 
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Bilaga 15. Rådata från vibrationsmätningar på Norra Länken 

Mät- 
punkt 

PPV 
(mm/s) 

Gräns 
(mm/s) 

Andel 
% 

Avstånd, 
R (m) 

Salva 
Q 

(kg) 
SD 

(R/Q^0,5) 
log PPV s 

115:01:00 28,5 100 28 19 
22 tak + 18 

vägg 
6 7,76 1,454845 0,2910 

115:01:00 17,5 100 18 9 23 pilot 2,6 5,58 1,243038  

115:01:00 11,5 100 12 10 
21 tak + 17 

vägg 
2,23 6,70 1,060698  

115:01:00 24 100 24 9 22pilot 5,2  1,380211  

115:01:00 2,7 100 3  1 stross 3,24  0,431364  

115:01:00 5,25 100 5 21 16 väggstrossar   0,720159  

115:01:00 6,75 100 7  20 takstross 1,438  0,829304  

115:01:00 18,9 100 19 10 21 pilot 5,928 4,11 1,276462  

115:01:00 5,4 100 5  Pilot 161+171 5,17  0,732394  

115:01:00 9,3 100 9 11 19 pilot 7,877 3,92 0,968483  

115:01:00 2,6 100 3 15 
18 takstross 

övre 
1,26 13,36 0,414973  

115:01:00 5,05 100 5 15 
18 takstross 

undre 
2,458 9,57 0,703291  

115:01:00 7,4 100 7 15 18 pilot 5,44 6,43 0,869232  

115:01:00 3,2 100 3 17 
17 takstross 

övre 
0,9 17,92 0,50515  

115:01:00 4,05 100 4 17 
17 takstross 

undre 
1,45 14,12 0,607455  

115:01:00 3,75 100 4 61 stross 161 5,6 25,78 0,574031  

115:01:00 5,75 100 6 17 17 pilot omskjut 2,8 10,16 0,759668  

115:01:00 3 100 3 17 
17 pilot 

bomsalva 
2,8 10,16 0,477121  

115:01:00 4,85 100 5 17 
17 pilot 

bomsalva 
2,8 10,16 0,685742  

115:01:00 6,9 100 7 61 
16 takstross 

161 
5,6 25,78 0,838849  

115:01:00 5,9 100 6 20 16 pilot 2,8 11,95 0,770852  

115:01:00 6,2 100 6 23 
15&st.161 

fördr12000 
6,2 9,24 0,792392  

115:01:00 10 100 10 28 14 7 10,58 1  

115:01:00 4,05 100 4 71 stross 2 161   0,607455  

115:01:00 11,1 100 11 33 13 7 12,47 1,045323  

115:01:00 1,75 100 2 75 stoss 1 161 3,445 40,41 0,243038  

115:01:00 7,75 100 8 37 12 7 13,98 0,889302  

115:01:00 8,15 100 8 43 11 6,72 16,59 0,911158  

115:01:00 24   9,5 22 pilot 5,2 4,17 1,380211  

115:01:00 19 100  13 
23 tak + 19 

vägg 
3,71 6,75 1,278754  
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Mät- 
punkt 

PPV 
(mm/s) 

Gräns 
(mm/s) 

Andel 
% 

Avstånd, 
R (m) 

Salva 
Q 

(kg) 
SD 

(R/Q^0,5) 
log PPV s 

115:02:00 56,5 100 56 19 
22 tak + 18 

vägg 
6 7,76 1,752048 0,3782 

115:02:00 42,5 100 42 8 23 pilot 2,6 4,96 1,628389  

115:02:00 21,3 100 21 20 16 väggstrossar   1,32838  

115:02:00 39 100 39 10 20 takstross 1,44 8,34 1,591065  

115:02:00 62 100 62 9 21 pilot 5,93 3,70 1,792392  

115:02:00 13,1 100 13 55 Pilot 161+171 5,17 24,19 1,117271  

115:02:00 37,5 100 38 11 19 pilot 7,88 3,92 1,574031  

115:02:00 20,7 100 21 14 
18 takstross 

övre 
1,26 12,47 1,31597  

115:02:00 15,1 100 15 14 
18 takstross 

undre 
2,46 8,93 1,178977  

115:02:00 17,8 100 18 14 18 pilot 5,44 6,00 1,25042  

115:02:00 12 100 12 15 
17 takstross 

övre 
0,9 15,81 1,079181  

115:02:00 8,25 100 8 15 
17 takstross 

undre 
1,45 12,46 0,916454  

115:02:00 4,65 100 5 61 stross 161 5,6 25,78 0,667453  

115:02:00 15,1 100 15 15 17 pilot omskjut 2,8 8,96 1,178977  

115:02:00 14,6 100 15 15 
17 pilot 

bomsalva 
2,8 8,96 1,164353  

115:02:00 12,7 100 13 61 
16 takstross 

161 
5,6 25,78 1,103804  

115:02:00 13,9 100 14 19 16 pilot 2,8 11,35 1,143015  

115:02:00 12,9 100 13 22 
15&st.161 
fördr12000 

6,2 8,84 1,11059  

115:02:00 20,5 100 20 27 14 7 10,21 1,311754  

115:02:00 5 100 5 71 stross 2 161   0,69897  

115:02:00 20,9 100 21 32 13 7 12,09 1,320146  

115:02:00 3,9 100 4 75 stoss 1 161 3,45 40,41 0,591065  

115:02:00 13,4 100 13 37 12 7 13,98 1,127105  

115:02:00 15,1 100 15 42 11 6,72 16,20 1,178977  

115:02:00 108 100 108 11 
23 tak + 19 

vägg 
3,71 5,71 2,033424  

115:02:00 103 100 103 99999 
24 tak+ 20 

väggar 
  2,012837  

115:02:00 127 100 127 8,5 22 pilot 5,2 3,73 2,103804  

          

116 2,2 22 10 74 2 stross 3,3 40,74 0,342423 0,2414 

116 3,4 22 15 58 22 pilot 5,2 25,43 0,531479  

116 4,1 100 4  16 väggstrossar   0,612784  
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Mät- 
punkt 

PPV 
(mm/s) 

Gräns 
(mm/s) 

Andel 
% 

Avstånd, 
R (m) 

Salva 
Q 

(kg) 
SD 

(R/Q^0,5) 
log PPV s 

116 2,1 100 2 60 20 takstross 1,438 50,03 0,322219  

116 5,3 100 5 59 21 pilot 5,928 24,23 0,724276  

116 2,4 100 2 60 20 pilot+ 19 tak 6,71 23,16 0,380211  

116 1,5 100 2  Pilot 161+171 5,17  0,176091  

116 4,8 100 5  Pilot 161+171 5,17  0,681241  

116 2,2 100 2 61 19 pilot 7,877 21,73 0,342423  

116 2,3 100 2 61 
18 takstross 

övre 
1,26 54,34 0,361728  

116 2,4 100 2 61 
18 takstross 

undre 
2,458 38,91 0,380211  

116 2 100 2 61 18 pilot 5,44 26,15 0,30103  

116 1 100 1 69 stross 161 1,22 62,47 0  

116 1,3 100 1 74 stross 161 3 42,72 0,113943  

116 2,9 100 3 61 
17 takstross 

övre 
0,9 64,30 0,462398  

116 2,2 100 2 61 
17 takstross 

undre 
1,45 50,66 0,342423  

116 2,8 100 3 76 stross 161 5,6 32,12 0,447158  

116 3,4 100 3 61 17 pilot omskjut 2,8 36,45 0,531479  

116 4,3 100 4  
17 pilot 

bomsalva 
  0,633468  

116 3,2 100 3 76 
16 takstross 

161 
3 43,88 0,50515  

116 3,6 100 4 62 16 pilot 2,8 37,05 0,556303  

116 5,1 100 5 63 
15&st.161 
fördr12000 

6,2 25,30 0,70757  

116 6,7 100 7 64 14 7 24,19 0,826075  

116 3,4 100 3 80 stross 2 161 5,6 33,81 0,531479  

116 8,3 100 8 66 13 7 24,95 0,919078  

116 1,8 100 2 82 stoss 1 161 3,445 44,18 0,255273  

116 6 100 6 66 12 7 24,95 0,778151  

116 6,8 100 7 69 11 6,72 26,62 0,832509  

116 5,5 100 6 70 10 5 31,30 0,740363  

116 1 100 1 72 9a omskjutning 2,704 43,79 0  

116 4,7 100 5 72 9 6 29,39 0,672098  

116 1,2 100 1 75 8a omskjutning 3,68 39,10 0,079181  

116 5,3 100 5 75 8 6,25 30,00 0,724276  

116 2,7 100 3 75 7a omskjutning 1,65 58,39 0,431364  
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Mät- 
punkt 

PPV 
(mm/s) 

Gräns 
(mm/s) 

Andel 
% 

Avstånd, 
R (m) 

Salva 
Q 

(kg) 
SD 

(R/Q^0,5) 
log PPV s 

116 5,5 100 6 75 7 5,96 30,72 0,740363  

116 5,4 100 5 78 6 6,92 29,65 0,732394  

116 4,5 100 4 80 5 6,26 31,97 0,653213  

          

R3:01 0,6 18 3 149 23 pilot 2,6 92,41 -0,22185 0,0893 

R3:01 0,57 15 4 164 16 väggstrossar   -0,24413  

R3:01 0,71 15 5 185 Pilot 161+171 5,17 81,36 -0,14874  

R3:01 0,76 20 4 183 stross 161 5,6 77,33 -0,11919  

R3:01 0,93 21 4 159 14 7 60,10 -0,03152  

R3:01 0,7 20 3 189 stross 2 161   -0,1549  

R3:01 0,97 21 5 163 13 7 61,61 -0,01323  

          

103 1,1 7 16 255 stross 2 161 5,6 107,76 0,041393 0,1054 

103 1,5 6 25 276 13 7 104,32 0,176091  

103 1,1 6 18 267 9 6 109,00 0,041393  

103 1 6 17 264 8 6,25 105,60 0  

103 1 6 17 262 7 5,96 107,32 0  

103 1,4 7 20 259 6 6,92 98,46 0,146128  

103 1,9 7 27 253 4 6,86 96,60 0,278754  

          

T3 1,9 14 15 72 
22 tak + 18 

vägg 
6 29,39 0,278754 0,2180 

T3 1,8 14 13 53 23 pilot 2,6 32,87 0,255273  

T3 0,8 14 6 109 2 stross 3,3 60,00 -0,09691  

T3 2,4 14 17 69 21 tak+17 vägg 2,23 46,21 0,380211  

T3 2,7 14 19 50 22 pilot 5,2 21,93 0,431364  

T3 0,7 20 3 106 stross 161 3 61,20 -0,1549  

T3 0,5 23 2 65 
17 takstross 

övre 
0,9 68,52 -0,30103  

T3 0,8 23 3 65 
17 takstross 

undre 
1,45 53,98 -0,09691  

T3 1 19 5 111 stross 161 5,6 46,91 0  

T3 1,6 23 7 65 17 pilot omskjut 2,8 38,84 0,20412  

T3 1,2 19 6 111 
16 takstross 

161 
5,6 46,91 0,079181  
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Mät- 
punkt 

PPV 
(mm/s) 

Gräns 
(mm/s) 

Andel 
% 

Avstånd, 
R (m) 

Salva 
Q 

(kg) 
SD 

(R/Q^0,5) 
log PPV s 

T3 2,2 22 10 68 16 pilot 2,8 40,64 0,342423  

T3 2 22 9 71 15&st.161 6,2 28,51 0,30103  

T3 1,5 19 8 120 stross 2 161   0,176091  

T3 2,8 21 13 82 13 7 30,99 0,447158  

T3 0,7 19 4 124 stoss 1 161 3,445 66,81 -0,1549  

T3 1,7 21 8 87 12 7 32,88 0,230449  

T3 2,2 21 10 92 11 6,72 35,49 0,342423  

T3 2 20 10 96 10 5 42,93 0,30103  

T3 0,5 20 2 101 9a omskjutning 2,704 61,42 -0,30103  

T3 1,9 20 10 101 9 6 41,23 0,278754  

T3 1,8 20 9 107 8 6,25 42,80 0,255273  

T3 0,6 20 3 109 7a omskjutning 1,65 84,86 -0,22185  

T3 1,4 20 7 109 7 5,96 44,65 0,146128  

T3 1,2 19 6 114 6 6,92 43,34 0,079181  

T3 1,5 19 8 118 5 6,26 47,16 0,176091  

T3 1 19 5 125 3 6,56 48,80 0  

T3 1,8 19 9 131 2 7 49,51 0,255273  

T3 1 19 5 135 1 7 51,03 0  

T3 1,7 23  65 
23 tak + 19 

vägg 
3,71 33,75 0,230449  

 mm/s
2
 mm/s

2
        

R3:02 0,26 3 9 188 1 stross 3,24 104,44 -0,5850 0,1911 

R3:02 0,3 3 10 188 Pilot 161+171 5,17 82,68 -0,5229  

R3:02 0,5 3 17 184 10 5 82,29 -0,3010  

R3:02 0,51 3 17 190 stross 161 5,6 80,29 -0,2924  

R3:02 0,53 3 18 169 15&st,161 6,2 67,87 -0,2757  

R3:02 0,59 3 20 172 14 7 65,01 -0,2291  

R3:02 0,645 3 22 181 11 6,72 69,82 -0,1904  

R3:02 0,66 3 22 160 20 pilot+ 19 tak 6,71 61,77 -0,1805  

R3:02 0,71 3 24 176 13 7 66,52 -0,1487  

R3:02 0,735 3 24 178 12 7 67,28 -0,1337  

Standardavvikelse för hela området, s = 0,5294 
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Bilaga 16. Påverkan på SD av varierade Q 

Q, kg R SD Skillnad 

0,5 50 70,71 +261% 

1,5 50 40,82 +108% 

2,5 50 31,62 +61% 

3,5 50 26,73 +36% 

4,5 50 23,57 +20% 

5,5 50 21,32 +9% 

6,5 50 19,61  

7,5 50 18,26 -7% 

8,5 50 17,15 -13% 

9,5 50 16,22 -17% 

10,5 50 15,43 -21% 

11,5 50 14,74 -25% 

12,5 50 14,14 -28% 

13,5 50 13,61 -31% 

 

Q, kg R, m SD R, m SD 
 

1 kg + 1 kg - 5 kg + 5 kg - 

1 10 10 100 100    59%  

2 10 7,07 100 70,71  29% -22% 47%  

3 10 5,77 100 57,74  18% -15% 39%  

4 10 5 100 50  13% -12% 33%  

5 10 4,47 100 44,72  11% -10% 29%  

6 10 4,08 100 40,82  9% -8% 26% 59% 

7 10 3,78 100 37,80  7% -7% 24% 47% 

8 10 3,54 100 35,36  6% -6%  39% 

9 10 3,33 100 33,33  6% -5%  33% 

10 10 3,16 100 31,62  5% -5%  29% 

11 10 3,02 100 30,15  5% -4%  26% 

12 10 2,89 100 28,87  4%   24% 

 

 


