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SAMMANFATTNING  

I Sverige används idag AB Storstockholms Lokaltrafiks föreskrifter angående sprängningsin-

ducerade vibrationer för underjordsanläggningar. Regelverket baseras på Svensk Standard SS 

460 48 66 vilken är framtagen för sprängningsinducerade vibrationer för ovanjordskonstrukt-

ioner. Föreskrifterna har anpassats till underjordskonstruktioner vid Hjulstaprojektet då prov-

sprängningar utfördes intill en tunnelbaneanläggning under slutet av 90-talet. Beslut tagna på 

bristfälliga antaganden kan leda till ett icke optimalt resultat.  

  

Syftet med projektet är att analysera vibrationsmätningar för att försöka ge rekommendat-

ioner för uppdatering av AB Storstockholms Lokaltrafiks gällande föreskrifter angående vib-

rationsalstrande arbeten. Det genom en fallstudie av vibrationsmätningar från drivningen av 

Citybanan.  

  

Som komplement till fallstudien har en litteraturstudie av idag gällande regelverk och stan-

darder i Sverige samt Norge, Finland, Tyskland och Schweiz gjorts.  Jämförelser mellan stan-

darderna har gjorts för att identifiera potentiella förbättringsmöjligheter som kan tillämpas på 

de svenska regelverken.  

 

Vågteori i elastiska material och i berg presenteras för att ge bakgrunden till vibrationsmät-

ning och den vanligast använda utrustningen vid vibrationsmätning beskrivs. Tillvägagångs-

sätt för övervakningen av tunnelbanans anläggningar vid Citybanans drivning undersöks samt 

en beskrivning av metoder för minskad påverkan från sprängningsarbeten.    

  

En fallstudie av sprängningarna vid Citybanan och dess påverkan på AB Storstockholms Lo-

kaltrafiks anläggningar vid T-centralen och Odenplan har genomförts. Genom undersökning 

av besiktningsprotokoll från sprängbesiktningar och analys av tillhörande vibrationsmät-

ningar har uppkomna skador identifierats samt uppkomsten utretts. I undersökningen inklude-

ras analys av den maximala svängningshastighetens dominerade frekvens, den högsta ener-

gins dominerade frekvens och övertramp av gränsvärdens effekt på skadeuppkomsten.  

   

Slutsatsen av undersökningarna är att en ny faktor bör introduceras i AB Storstockholms lo-

kaltrafiks förskrifter för att vid gränsvärdesberäkning för sprängningsinducerade vibrationer 

beakta frekvensinverkan. Ett förslag ges för hur en faktor som beaktar frekvensen kan tilläm-

pas, dock har inte fallstudien resulterat i ett entydigt resultat vilket leder till att vidare studier 

bör utföras för att säkerställa inom vilket freskvensintervall gränserna skall sättas.  
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SUMMARY 
 

Currently in Sweden the predominant regulation used for blasting induced vibrations for un-

derground constructions is AB Storstockholms Lokaltrafiks (SL). The regulations are based on 

the Swedish standard 460 48 66 which is developed for blasting induced vibrations on above-

ground constructions. The regulations were adapted to underground constructions through the 

research project in Hjulsta, where tests with blasting took place adjacent to a subway depot 

during the late 1990:s. Decisions based on flawed assumptions could lead to a non-optimized 

result.  

  
The aim of the project is to analyse the blasting induced vibrations registered during the train 

tunnel project Citybanan and attempt to give recommendations for updating of the existing SL 

regulations. 

  

A literature study has been conducted of current regulations in Sweden and compare them to 

regulations in Norway, Finland, Germany and Switzerland. This in order to investigate the 

differences between the regulations and identify potential improvement which can be applied 

to the Swedish regulations. Wave theory in elastic materials and in rock is presented to give 

the background to vibration measuring. The method used to monitor the vibration levels in the 

subway during the construction of Citybanan is investigated including a description of methods 

for reducing the impact of blasting adjacent to existing tunnels.   

  

A study of the blasting operations at Citybanan and its effects on SL tunnels at T-centralen and 

Odenplan has been conducted. Through investigation of the inspection protocols from the 

blasting operations and analysis of the corresponding vibration levels and damages identified 

including the cause has been studied. Included in the investigation is the peak particle velocity, 

the dominating frequency, the highest energy with corresponding frequency and the violation 

of established limitations and the correlating damages.  

  

In conclusion to the study a new factor regarding the frequency has been recommended to be 

introduced into SL regulations for calculating an increased limit for blasting induced vibra-

tions. An example is presented to show how such a factor could be implemented, although 

further study is needed to ensure that the established frequency intervals are correct. 
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TECKENFÖRKLARING 
A Amplitud 

A0 Amplitud vid distansen r0 (ursprungspunkt) 

 

α dämpningskoefficient för material 

 

cp Utbredningshastighet för tryckvåg (P-våg) 

cs utbredningshastighet för skjuvvåg (S-våg) 

cr utbredningshastighet för ytvåg 

E Elasticitetsmodul 

ε Töjning  

f Frekvens  

G Skjuvmodul 

PPV Peak Particle Velocity, maximal svängningshastighet i mm/s 

r Distans från epicentrum 

r0  Ursprungspunkt 

SL AB Storstockholms Lokaltrafik 

SD Skalat avstånd 

Q Q-värdet, mått på bergmassans kvalitet 

q Samverkande laddning i kg 

v Tvärkontraktionstalet/Poisson’s konstant 
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Det gällande regelverket för gränsvärden på vibrationer hos AB Storstockholms Lokaltrafik är 

idag baserade delvis på rapporter och standarder som riktas mot ovanjordskonstruktioner t.ex. 

Svensk standard SS 460 48 66 [1]. Då ett antal av organisationens anläggningar är underjords-

konstruktioner i berg kan frågan ställas om dessa underlag är tillämpbara. Beslut baserat på 

antaganden som inte är anpassade för situationen kan leda till riktlinjer som inte tillåter en 

optimal vibrationsmängd.    

  

Ett stort antal vibrationsmätningar i berg har under de senaste åren gjorts i samband med 

sprängningar i närhet av AB Storstockholms Lokaltrafiks underjordsanläggningar. Det flesta 

mätningarna har gjorts i samband med drivningen av tågtunnelprojektet Citybanan. Den in-

samlade informationen från projektet kan analyseras för att uppdatera, anpassa och potentiellt 

förbättra de nu gällande föreskrifterna för underjordskonstruktioner.  

  

Mellan 2010 - 2014 utfördes ett stort antal sprängbesiktningar av SL tunnelbanestationer vid 

drivningen av Citybanan. De anläggningar som ÅF ansvarade för att besiktiga och övervaka 

för vibrationer vid sprängning för SL:s räkning var ”T-centralen” och ”Odenplan”. Den in-

formation som insamlats från detta är vibrationsmätningar, frekvens och energimängd under 

enskilda salvor samt besiktningsprotokoll från okulär besiktning av bergytan.  

 

1.2 Syfte 

Genom analys av vibrationsmätningar syftar projektet att ge rekommendationer för uppdatering 

av AB Storstockholms Lokaltrafiks gällande föreskrifter angående vibrationsalstrande arbeten. 

 

1.3 Frågeställning 

1.3.1 Forskningsfrågor 

• Vilken inverkan har vibrationens frekvens på skadeuppkomsten i en underjordsanlägg-

ning? Kan detta implementeras i gällande regelverken?  

• Vibrationer som upprepas över en lång tid, vilken inverkan har de samt hur kan de 

beaktas i gällande regelverk?  

• Vid vilken frekvens återfinns den största energimängden i en salva?  

• Övertramp av etablerade gränsvärden, leder det till skador på berganläggningen?  

 

 

1.3.2 Avgränsningar 

- Människors upplevelser av sprängningsinducerade vibrationer beaktas ej 

- Hydrologiska förhållanden beaktas ej 

- Effekter av diskontinuiteter beaktas ej 
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2 Litteraturstudie 

2.1 Beskrivning av AB Storstockholms Lokaltrafiks gällande fö-

reskrifter 

I SL:s regelverk definieras omgivningspåverkan som vibration, stöt och buller, förändring av 

hållfasthet, förskjutning i jord och berg eller rörelser i anläggningar/byggnader eller andra kon-

struktioner [2]. I projektet kommer vibration vara den påverkan som beaktas vid omgivnings-

påverkan. 

 

De gällande föreskrifterna delar idag upp omgivningspåverkan vid bergarbeten i två kategorier. 

Statisk, vilket inkluderar bergschaktning, bultning, injektering, dränering och frysning eller öv-

riga anläggningsarbeten som kan påverka omgivande bergmassa. Dynamiska arbeten innefattar 

sprängning, tunnelborrning, borrning av schakt, klenborrning eller andra arbeten som kan ge 

upphov till vibrationer, luftstötar, skakningar eller ljud. [2] 

 

Det gränsvärde för maximal svängningshastighet som med hänsyn till den konstruktiva säker-

heten i bergtunnlar tillåts i SL:s förskrifter är 30 mm/s. Det vill säga den punkt då bergtunnelns 

stabilitet kan garanteras. Det kan i särskilda fall och efter utförd utredning enligt FÖ-I-365 [3] 

tillåtas ett högre värde. För tunnlar i berg gäller gränsvärden för kontroll av skador på bärande 

konstruktioner i olika svängningshastighetintervall enligt Figur 2-1 [4] . 

 

 
Figur 2-1 Tillåtna gränsvärden enlig Fö-I-364 [4] 

I SL:s regelverk används uttrycket syn och kontroll, vilket syftar till en besiktning av konstrukt-

ionen. Syn och kontroll kan utföras på två sätt beroende på svängningshastighet som har upp-

nåtts. Om den maximala svängningshastigheten överstiger 30 mm/s skall så kallad ”utökad syn 

och kontroll” genomföras. Det innebär en handnära kontroll med bland annat handverktyg 

såsom skrotspett. Om vibrationsnivån är 10 - 30 mm/s skall en enkel syn och kontroll genom-

föras vilket består av okulär besiktning och stickprov med hjälp av handverktyg för att besiktiga 

bergytan [4]. Besiktning genomförs för att säkerställa att inga skador uppkommit på bergkon-

struktionen. 

 

2.1.1 Säkerhetsnivå 

Säkerhetsnivå är ett uttryck som i SL:s anvisningar avser restriktioner för tillåtna vibrationsni-

våer gällande sprängningsarbeten i området kring SL:s anläggningar. Uttrycken ”Gränsvärde” 

och ”Riktvärde” är hämtade från Svensk standard SS 460 48 66 [1] och används i SL:s före-

skrifter som gränser för tillåtna vibrationsnivåer. Standarden anger en metod för att bestämma 

gränsvärdet så att sprängningsinducerade vibrationer inte leder till skador i näraliggande kon-

struktioner [4].  
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Vid mätning av vibrationsnivåer är svängningshastigheten, accelerationen och luftstötsvågen 

intressanta parametrar. Både beräkning och uppmätning av dessa tre parametrar skall genom-

föras vid varje sprängsalva oberoende av distans mellan SL:s anläggning och sprängningsplat-

sen [4]. 

 

 Gränsvärde 

Gränsvärdet för tillåtna sprängningsinducerade vibrationer är definierat som den vibrationsnivå 

där risk finns för att skada inträffar. Nivån kan bestämmas genom teoretiska beräkningar, ge-

nom provningar i fält eller via en riskanalys. Enligt SL:s föreskrifter får inte denna nivå över-

skridas och om detta skulle inträffa måste arbetet avbrytas. Återupptagandet av arbetet får inte 

inledas innan ett godkännande från SL har erhållits [4]. 

 

 Riktvärde 

Riktvärde är den nivå som skall ligga till grund för projekteringen och denna skall vara lägre än 

gränsvärdet. Kravet sätts så att det inte får överskridas men om det inträffar skall överskridandet 

direkt undersökas samt åtgärder vidtas för att det inte skall inträffa igen [4]. 

 

 Larmnivå 

Larmnivån skall vara lägre eller lika med riktvärdet och om det överskrids skall orsaken utvär-

deras. Meddelande skall skickas till SL och en omedelbar utredning till orsaken ligger sedan till 

grund för beslut om eventuella åtgärder skall vidtas [4]. 

  

2.1.2 Kritisk gräns 

Relationen mellan säkerhetsnivåerna är ett sannolikhetssamband som behandlar risken att en 

skada uppkommer. Den kritiska gränsen definieras som den punkt där risken för att skador upp-

kommer är för stor. Därför sätts en larmgräns som är lägre än den kritiska gränsen för att mini-

mera risken för skador. En alltför konservativ larmgräns leder till onödiga larm och därmed 

avbrott i arbetet. Det finns dessutom en risk att tilltron till gränserna undermineras. En illustrat-

ion av förhållandet mellan säkerhetsnivåer och den kritiska gränsen och dess relation till 

varandra presenteras i Figur 2-2 [5]. 
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Figur 2-2 Illustration av relation mellan säkerhetsnivåer [5] 

Figur 2-2 visar att relationen mellan den kritiska gränsen och larmgränsen nödvändigtvis inte 

är densamma och att det är möjligt att de avviker stort från varandra. En korrekt upprättad larm-

gräns minskar onödiga larm samtidigt som inga skador uppkommer.  Det är idag ovanligt vid 

tunnelprojekt att annat än kosmetiska skador uppkommer eftersom planeringen av förväntade 

vibrationsnivåer är utförlig. Skador i tunnlar och bergrum är vanligtvis små och det är inte 

ovanligt att diskussioner uppkommer om huruvida förbesiktningen har varit tillräckligt utförlig. 

Bristen på bekräftade skadeuppkomster i form av utfall av berg och sprutbetong är ett tecken 

på att larmgränsen är ordentligt under den kritiska gränsen [5]. 

 

I samband med vibrationshändelser är sprickbildning ett vanligt sätt att bedöma skador. För att 

skador skall kunna uppkomma krävs att töjningen i materialet överskrider dess kritiska värde. 

Sprickor uppkommer i material när; summan av statisk belastning ε1, cykliska laster som tem-

peraturförändringar ε2 och dynamisk belastning t.ex. genom vibrationer ε3 överstiger den kri-

tiska töjningen εmax. Den kritiska gränsen för tillåtna vibrationsmängder kan höjas genom att 

förstärkningsåtgärder utförs såsom sprutbetong och bultning. En illustration av uppkomsten av 

sprickor till följd av överstigande av den kritiska töjningen presenteras i Figur 2-3 [5]. 

 

 
Figur 2-3 Kritisk töjning [5] 
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2.1.3 Svensk Standard SS 460 48 66 

SS 460 48 66 [1] är framtagen för att vara Svensk standard för vibration och stöt samt ge rikt-

värden för sprängningsinducerade vibrationer i byggnader. Den standard som ligger till grund 

för SL:s föreskrifter angående vibrationer är den version som presenterades 1991 [3]. Då stan-

darden har ersatts av en nyare version, kommer resterande del av denna rapport behandla den 

senaste versionen. 

 

Den senast presenterade revisionen av SS 460 48 66 är från 2011 och innefattar fyra kapitel 

relevanta för bestämning av påverkan av sprängningsinducerade vibrationer, nämligen riskana-

lys för sprängningsinducerade vibrationer, riktvärden, mätning och analys samt instrumentspe-

cifikation.  

 

 Riskanalys 

Allmänt gäller att för sprängningsinducerade vibrationer bör en riskanalys genomföras där om-

fattning och verksamhet för projektet skall beskrivas. Det skall göras i samråd med beställaren 

och skall omfatta: geologiska förhållanden, närliggande byggnaders grundläggning och kon-

struktion, inventering av känslig utrusning, redovisning av arbetsplatser med arbetsmoment 

som kan påverkas av vibrationer, befintliga ledningar, bergrum och tunnlar, tillåten vibrations-

nivå, berörda områden samt förslagna kontrollåtgärder. Gällande för befintliga ledningar, berg-

rum och tunnlar är att information om tillåtna vibrationsnivåer skall erhållas respektive anlägg-

ningsägare [6]. 

 

 Riktvärden 

Metoden som i standarden används för att bestämma riktvärden för tillåten vibrationsnivå är 

baserade på erfarenhet av kopplingen mellan vertikal svängningshastighet och uppkomna ska-

dor på byggnader. Riktvärdet som beräknas avser vibrationer vid grundläggningsnivån, beräk-

ning sker enligt [6] 

 

𝑣 = 𝑣0 × 𝐹𝑏 × 𝐹𝑚 × 𝐹𝑑 × 𝐹𝑡    (1) 

 

Där 

v0 Okorrigerad svängningshastighet beroende på byggnadens undergrund 

Fb  Byggnadsfaktor som beaktar vibrationskänsligheten i byggnader 

Fm  Materialfaktor som beaktar vibrationskänsligheten i ingående material 

Fd  Avståndsfaktor som beaktar inverkan av avståndet mellan sprängningsplats och 

mätpunkt 

Ft Verksamthetsfaktor som tar hänsyn till om sprängningsarbetet är kort- eller lång-

variga 

 

Den okorrigerade svängningshastigheten bestäms beroende på vilken undergrund som byggna-

den står på och delas upp i tre olika delar, se Tabell 1 [6].  
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Tabell 1 Okorrigerad svängningshastighet enligt SS 460 48 66, efter [6] 

Undergrund  Undergrund  Vertikal svängnings-

hastighet v0 mm/s  

Löst lagrad morän, sand, grus, lera  Lera  18  

Fast lagrad morän, skiffer, mjuk kalksten  Morän  35  

Granit, gnejs, hård kalksten, kvartsitisk sand-

sten, diabas  

Berg  70  

 

Av Tabell 1 framgår det att den okorrigerade svängningshastigheten i vertikalled för berg skall 

sättas till 70 mm/s. 

 

Faktorerna Fb, Fm och Ft beskrivs inte i detalj i denna rapport då de inte används i SL:s regelverk 

eftersom de är ämnade för ovanjordskonstruktioner. Men sammanfattningsvis kan det sägas att 

faktorerna sätts så att ju mer vibrationskänslig konstruktionen anses vara desto lägre är faktorn 

för material, byggnadstypens vibrationskänslighet och verksamhetsfaktorn [1]. 

 

Korrektionen för avståndet mellan sprängningsplats och mätobjektet presenteras som ett antal 

ekvationer för berg, morän och lera, där ekvationen för berg presenteras som [6] 

   

𝐹𝑑 = 2,57 × 𝑑−0,42     (2) 

 

Där d är avståndet mellan sprängningsplatsen och mätobjektet. Ekvationen gäller för avstånd 

mellan 10 - 350 m. Vid avstånd mindre än 10 m bör en mer detaljerad dokumentation av en 

sprängsalva dokumenteras och särskild uppmärksamhet bör visas till amplitud, frekvensinnehåll 

och ogynnsamma markförhållanden. För distanser över 350 m sätts Fd = 0,22 för berg [6]. Som 

kan ses i ekvation (2)  minskar faktorn med ökat avstånd.  

 

 Mätning och analys 

Mätning skall ske om möjligt där vibrationerna kommer in i byggnaden, t.ex. genom att givaren 

fästs i den bärande delen av konstruktionen. Det värde som skall redovisas är vibrationens topp-

värde i mm/s samt tiden då denna mätning registrerats. Vid redovisning skall även mätarens 

position, typ av mätsystem samt avståndet mellan salvan och mätpunkten presenteras. Vid be-

hov skall gränsvärden justeras om nya data erhålls för att optimera sprängningsarbetet [6]. 

 

 Instrumentspecifikation 

Mätområdet som specificeras i SS 460 48 66 [1] är att mätningarna skall kunna genomföras i 

intervallet 1 - 250 mm/s. Avläsning skall kunna ske med en tiondels upplösning upp till 10 

mm/s och mätosäkerheten vid 80 Hz får inte vara överstiga 5 % [6].  

 

Givarna skall vara utformade så att de kan fästas vid mätobjekt så att montageresonansen är 

över 1000 Hz. Tvärkänsligheten hos givaren skall understiga 10 % av känsligheten i den nomi-

nella riktningen [6]. 

  

2.1.4 Fältförsök i Hjulsta 

Fältförsöken i Hjulsta var ett projekt som genomfördes i slutet på 1990-talet och var ett samar-

betsprojekt mellan dåvarande Vägverket region Stockholm och SL Bansystem AB. Syftet med 
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projektet var att arbeta fram riktvärden för sprängningsinducerade vibrationer för olika typer av 

bergtunnlar [7]. 

 

Tillvägagångssättet som valdes var att genomföra fältförsök i Hjulsta i form av provspräng-

ningar. Under arbetet övervakades bergmassans mekaniska och hydrauliska egenskaper samt 

den befintliga bergförstärkningens status. En analys av de vibrationsdata som erhållits vid prov-

sprängningarna ämnades leda till en slutsats angående vibrationers kort- och långsiktiga effekt 

[7]. 

 

De tunnlar som valdes för fältförsöken var uppställningstunneln väster om Hjulsta tunnelbane-

station vilket är en tunnel med en spännvidd på 12,2 m och höjd på 6 m. Bergtäckningen i 

området var ca 13 - 14 m och en sektion på 50 m valdes som testområde [7]. 

 

Vid fältförsöken åstadkoms vibrationer genom sprängning i inspända borrhål från markytan. 

Borrhålen placerades i fem tvärsektioner med tre borrhål i vardera sektion. Avståndet mellan 

varje sektion var 5 m och borrhålen avlossades i tur och ordning med en successivt ökande 

laddningsmängd. Laddningsmängden som användes vid provsprängningarna varierade mellan 

0,3 kg till 1,8 kg per borrhål. Avståndet mellan laddning och tunneltak var ca 8 m [7].  

 

Vid provsprängningarna genomfördes vibrationsmätning i ett antal mätpunkter. Mätinstrumen-

ten var geofoner och dessa placerades enligt Figur 2-4 [7]. 

 

 
Figur 2-4 Placering av mätinstrument Hujlstaförsöken [7] 

Som kan ses i Figur 2-4 har i varje sektion vid Hjulstaförsöken en mätpunkt placerats i vardera 

anfang, en mätpunkt i mitten på taket samt en mätpunkt på norra väggen. Mätaren i taket regi-

strerade i tre ortogonala riktningar, mätarna i anfangerna registrerar endast vertikalt och vinkel-

rät mot tunnelns sträckning och i väggen mättes endast vertikala vibrationer. 

 



 

9  

  

 Registrerade vibrationer 

I rapporten från fältförsöken [7] sammanställdes vibrationsmätningarna för varje provsektion 

och den högsta registrerade svängningshastigheten i respektive mätpunkt. Utöver det redovisas 

högsta svängningshastigheten då signalen filtrerats med ett lågpassfilter 315 Hz [7], vilket in-

nebär att frekvenser som är större än 315 Hz som ingår i signalen har filtrerats bort.   

 

Den högsta svängningshastighet som registrerades i respektive testsektion och provsalva var 

nästan uteslutande i vertikalled. Vibrationsmängden ökades genom att succesivt öka laddnings-

mängden. Den högsta registrerade svängningshastigheten var 164,0 mm/s med en laddnings-

mängd på 1,8 kg och efter lågpassfiltrering var detta värde 96,7 mm/s [7]. 

 

 

 Stabilitet i det korta perspektivet 

Stabiliteten hos tunneln i det korta perspektivet har vid fältförsöken kontrollerats via tre punk-

ter. Exakt vilken som avses med det korta perspektivet definieras inte i rapporten [7], men det 

långsiktiga perspektivet definieras som bestående stabilitetsförändringar.  

  

- Ytseismiska mätningar i anfang.   

- Mätning av bergets gånghastighet i tunneltaket. Mätningen ger utslag om bergmassans 

elastiska parametrar förändras.  

- Konvergensmätningar som mäter bestående deformationer.  

  

Vid konvergensmätningarna uppmättes att små förskjutningar av bergmassan (< 2 mm) och 

mätningen av bergets gånghastighet samt de ytseismiska mätningarna påverkades i begränsad 

mängd men för totalstabiliteten ansågs detta vara försumbart. Dessa mätningar stämmer överens 

med avsaknaden av iakttagna utfall av berg i samband med provsprängningarna [7]. 

 

 Stabilitet i det långa perspektivet 

Vid rapportens [7] färdigställande har endast hydraulisk konduktivitet kontrollerats med avse-

ende på långsiktig stabilitet. Resultatet av vattenförlustmätningar från markytan antyder att de 

sprängningsinducerade vibrationerna orsakade en temporär ökning av konduktiviteten men 

denna ökning ansågs inte ha någon praktisk effekt [7]. 

 

 Rekommendationer till riktvärden 

I Hjulstaprojektet visade de uppmätta sprängningsinducerade vibrationerna att totalstabiliteten 

inte påverkades. Däremot har vidhäftningen mellan berg och sprutbetong försämrats. Bestäm-

ning av gränsvärden för sprängningsinducerade vibrationer bör enligt Hjulstarapporten beakta 

sex faktorer, nämligen.  

  

- Bergmassans kvalitet  

- Typ av bergförstärkning 

- Typ av ytförstärkning  

- Ytförstärkningens status  

- Avståndet mellan tunneln och sprängningen  

- Tunnelns användningsområde  
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Med hänsyn till dessa faktorer presenterades ett samband för beräkning av gränsvärdet v för 

sprängningsinducerade vibrationer (3). 

 

𝑣 = 𝑣0 × 𝑅𝐹 × 𝑅𝑄 × 𝑅𝐾 × 𝑅𝑆 × 𝑅𝐷    (3) 

 

där  

v0    Okorrigerade svängningshastighet 70mm/s, för berg  

RF  Faktor för bergrummets användningsområde  

RQ  Faktor som beaktar inverkan av bergmassans kvalitet  

RK  Faktor för inverkan av typ av bergförstärkning  

RS Faktor som beaktar ytförstärkningens status  

RD  Faktors som tar hänsyn till distansen mellan sprängplats och mätpunkt. 

 

Sambandet används i SL:s föreskrifter för beräkning av gränsvärden för sprängningsinducerade 

vibrationer. En tabell som sammanfattar värden för faktorerna vid olika förhållanden presente-

ras i Tabell 2 [3]. 
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Tabell 2 Bestämning av faktorer för gränsvärdesberäkning [3]. 

RF Användningsfaktor Tunnelns/Bergrum-

mets användning 

RF-värde Min Max 

A Regelbundet trafikerad tunnelsträcka 1,0 1,0 1,25 

B Oregelbundet trafikerad tunnelsträcka 1,1 

C Ej trafikerad tunnelsträcka 1,25 

RQ Bergkvalitetsfaktor RQ-värde 0,7 1,1 

A Q < 4 0,7 

B Q = 4-10 0,9 

C Q > 10 1,1 

RK Konstruktionsfaktor RQ-värde 0,8 1,2 

A Ingen förstärkning, bultning c/c >2 m 0,8 

B Systembultning 0,9 

C Sprutbetong ev. med selektiv eller systembult-

ning; ej samverkan 

1,1 

D Stång/fiberarmerad sprutbetong i samverkan 

med systembultning 

1,2 

RS Ytförstärkningsfaktor RS-värde 0,8 1,0 

A Ingen ytförstärkning eller tunn sprutbetong. 

Bomma partier ej identifierade och ej åtgär-

dade 

0,8 

B Ingen ytförstärkning eller tunn sprutbetong. 

Bomma bergpartier identifierade och åtgär-

dade. Åtgärd genom nätning enligt SL praxis 

1,0 

C Bomma sprutbetongspartier ej identifierade 

och ej åtgärdade 

0,8 

RD Avståndsfaktor Närmaste avståndet (d) mellan 

sprängsalva och tunnelns/bergrummets kontur  

RD-värde 1,0 1,0 

A d<10 m 1 

B d>10 m 2,57d-0,42   

Total faktor för okorrigerad svängningshastighet vo min/max 0,448 1,65 

 

I Tabell 2 kan det utrönas att avståndsfaktorn är densamma som presenteras i SS 460 48 66 [1] 

och den okorrigerade svängningshastigheten är 70 mm/s, dvs. samma som för konstruktioner 

grundlagda på berg enligt Svensk standard SS 460 48 66 [6]. Den okorrigerade svängningshas-

tigheten multipliceras med en maximal faktor på 1,65 och en minsta faktor på 0,45 vilket resul-

terar i gränsvärden i intervallet 31 – 115 mm/s. Intervallet gäller för avstånd mindre än 10 m. 

Ett längre avstånd skulle resultera i ett lägre gränsvärde. 

 

2.2 Föreskrifter och regelverk markvibrationer internationellt 

Då vibrationer är den vanligaste orsaken till att skador uppkommer efter sprängning [8] har 

regelverk i andra länder än Sverige undersökts.  

 

Det har genomförts ett antal i studier runt om i världen, både var det gäller påverkan på bygg-

nader och anläggningar och påverkan på människors upplevelser av vibrationer till följd av 
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sprängning. Den mest praktiska metoden för att förutspå påverkan från sprängningsinducerade 

vibrationer har bedömts vara att mäta och upprätta gränsvärden för den maximala svängnings-

hastigheten [8]. 

 

2.2.1 Norge 

Den norska standarden för vibrationer på konstruktioner och trafik kallas för NS 8141 [9]. Den 

är uppdelad i tre delar enligt nedan [9]. 

 

- Del 1: Påverkan av vibrationer och luftstötar från sprängning på konstruktioner inklu-

sive tunnlar och bergrum. 

- Del 2: Påverkan av vibrationer på konstruktioner från annan anläggningsverksamhet än 

sprängning och från trafik. 

- Del 3: Påverkan av vibrationer från sprängning på utlösandet av skred i kvicklera. 

 

För denna rapport kommer endast del 1 hanteras vidare eftersom den behandlar sprängningspå-

verkan på tunnlar och bergrum. 

 

Den senaste versionen av den norska standarden presenterades 2012 och ersatte versionen från 

2001. Standarden liknar i viss mån den Svenska standarden SS 460 48 66 [1] för vibrationer 

på konstruktioner som är ovan jord.  

  

Gränsvärdet vf beräknas med hjälp av sambandet [9] 

 

𝑣𝑓 = 𝑣0 × 𝐹𝑏 × 𝐹𝑚 × 𝐹𝑡 × 𝐹𝑣    (4) 

 

där   

  

v0   Basvärdet = 35mm/s,   

Fb   Faktor beroende på byggnadstyp   

Fm   Faktor beroende på byggnadsmaterial   

Ft   Faktor beroende på byggnadstillstånd  

Fv   Faktor beroende på hur långvarigt arbetet är  

 

För bergrum och tunnlar beräknas gränsvärdet inte enligt tidigare presenterad ekvation (4)  utan 

istället bestäms gränsvärdet enligt Tabell 3. 
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Tabell 3 Gränsvärden för tunnlar och bergrum enligt NS 8141-1 (översatt till svenska, original finns i Bilaga 1.) [9]. 

Beskrivning av tillståndet för Tunnel/bergrum Vf, tunnel mm/s a, b 

Dåligt berg med enstaka bultar, ingen förstärkning eller oarme-

rad sprutbetong 

15 

Dåligt berg med armerad sprutbetong tillsammans med bultar 25 

Dåligt berg med förstärkning med gjuten betong. 45 

Bra berg med enstaka bultar, ingen förstärkning eller oarmerad 

sprutbetong 

25 

Bra berg med armerad sprutbetong tillsammans med bultar 45 
a Om tunneln/bergrummet inte är i användning kan gränsvärdet värdet höjas med en faktor 

på 1,25 
b Om mätning sker på fristående valv i tunneln skall det angivna gränsvärdet reduceras med 

en faktor på 0,5 
c Tekniska installationer kan vara styrande för gränsvärden i tunnel 

 

Tabell 3 visar att gränsvärdet beror på bergets kvalitet och förstärkningstillståndet i den aktuella 

tunneln/bergrummet. Om anläggningen inte är i användning får gränsvärdet ökas med en faktor 

på 1,25 och om mätningen sker på ett fristående valv i tunneln skall gränsvärdet sänkas till 

hälften. 

 

2.2.2 Finland 

Den Finska standarden för vibrationer liknar de gällande reglerna och föreskrifterna i Sverige 

och Norge och beräknas enligt 

 

𝑣 = 𝐹𝑘 × 𝑣1      (5) 

 

där   

 

Fk  Byggnadsfaktor   

v1  Den maximala svängningshastigheten som funktion av avståndet R från spräng-

ningsplatsen och grundläggningsmaterialet.   

  

Bestämning av byggnadsfaktorn görs genom att använda Tabell 4 [8]. 
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Tabell 4 Finsk Standard bestämning av byggnadsfaktorn Fk efter [8] 

Structural categories  

(Structures in good condition)  

Structural co-

efficient Fk  

Heavy structures like bridges, piers etc.  2,00*  

Concrete and steel building, rock caverns with shotcrete  1,50*  

Office and commercial buildings of brick and concrete. Wood-frame houses 

on concrete or stone foundation  

1,20*  

Brick and concrete residential buildings with no light concrete lime-

stonesand brick etc. Rock caverns with no shotcrete reinforcement. Curing 

concrete > 7 days old*. Electrical cables etc.  

1,00  

Building with light concrete structures. Curing concrete 3-7 days old  0,75  

Very vibration sensitive buildings, such as museums, churches and other 

buildings with high vaults and great spans. Buildings of limestone-sand 

bricks. Curing concrete <3 days old*  

0,65  

Old historical buildings at the point of collapse such as ruins.  0,50  

*Values over one (1) are permitted only when a blasting or vibration specialist is pre-

sent  

 

Från Tabell 4 kan utrönas att byggnadskoefficient Fk = 1,5 för bergrum förstärkt med sprutbe-

tong. För bergrum som ej är förstärkt med sprutbetong gäller Fk = 1,0. Bestämning av den max-

imalt tillåtna svängningshastighet v1 utförs genom Tabell 5 [8]. 
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Tabell 5 Finsk standard bestämning av tillåten maximal svängningshastighet v1 efter [8].  

Distance 

R [m]  

Soft moraine  

Sand  

Shingle   

Clay  

Moraine  

Slate  

Soft limestone  

Soft sandstone  

Granite   

Gneiss   

Quartzic  

Hard sandstone  

Hard limestone  

Diabase  

 Wave velocities c  

  1000-1500 m/s  2000-3000 m/s  4500-6000 m/s  

 Permitted peak particle velocity v1 (mm/s)  

1  18  35  140  

5  18  35  85  

10  18  35  70  

20  15  28  55  

30  14  25  45  

50  12  21  38  

100  10  17  28  

200  9  14  22  

500  7  11  15  

1000  6  9  12  

2000  5  7  9  
 

Tabell 5 ovan är det en fallande skala för det tillåtna värdet på maximala svängningshastigheten 

med ökande distans. Utöver det kan våghastighetens inverkan på den tillåtna svängningshas-

tigheten sägas vara högre med en ökad utbredningshastighet.  

  

Som alternativ i den Finska standarden har det föreslagits, för icke bostadsbyggnader med en 

byggnadsfaktorn Fk = 1,0, att den tillåtna maximala svängningshastigheten skall beräknas enligt 

[8]  

 

𝑣 = 𝐹𝑘 × 𝑣2      (6) 

 

Där v2 är det som skiljer mot tidigare ekvation (5), v2 representerar den maximalt tillåtna sväng-

ningshastigheten då frekvensen beaktas. Bestämning av denna faktor utförs med hjälp av dia-

grammet i Figur 2-5 [8]. 
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Figur 2-5 Finsk standard för bestämning av maximalt tillåten svängningshastighet v2 [8] 

Enligt Figur 2-5 bestäms gränsvärdet för den tillåtna svängningshastigheten med hjälp av fre-

kvensen och den maximalt tillåtna förskjutningen eller den högsta tillåtna accelerationen som 

anläggningen får utsättas för.  

 

2.2.3 Tyskland 

Den standard som hanterar vibrationsrelaterade effekter i Tyskland är DIN 4150-3 [10] 

”Structual Vibrations”. Den behandlar i likhet med Svensk standard, vibrationers påverkan på 

ovanjordskonstruktioner. Dock finns en betydlig skillnad i hur gränsvärden sätt för tillåtna vib-

rationer. I den Tyska standarden rekommenderas att gränsvärden sätts vid flera olika frekvenser. 

Det vill säga att den tillåtna svängningshastigheten är olika för ett antal frekvensintervall. De är 

empiriskt bestämda efter vad som erfarenhetsmässigt inte leder till att skador uppstår i byggna-

den. Ett högre gränsvärde kan potentiellt tillåtas utan att skador uppkommer, dvs att det är ingen 

garanti att skador uppkommer om gränsvärdet överträds [10]. I Figur 2-6 visas den tabell från 

DIN 4150-3 som sammanfattar vilka gränsvärden som accepteras vid korttidsvibrationer i bygg-

nader 
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Figur 2-6 Gränsvärden för den maximala svängningshastigheten kortvariga vibrationer enligt Tysk vibrationsstandard DIN 

4150-3 [10] 

Standarden beaktar utöver de kortsiktiga effekterna av vibration på byggnader de långsiktiga 

effekterna. Skillnaden mellan lång- och kortvariga vibrationer är inte väldefinierat men gene-

rellt definieras det som alla vibrationer som ger upphov till utmattning på byggnader och inte 

orsakar resonanseffekter i den undersökta byggnaden [10]. Gränsvärden för långsiktiga vibrat-

ioner presenteras i Figur 2-7. 

 

 
Figur 2-7 Gränsvärden för svängningshastigheter vid långsiktiga vibrationer [10] 

Den största skillnaden utöver att den tillåtna högsta svängningshastigheten är att standarden 

inte delas upp per frekvensintervall. Det anses att vid långvariga vibrationer måste alla fre-

kvenser begränsas kraftigt.  

 

2.2.4 Schweiz  

Den Schweiziska standarden för sprängningsinducerade vibrationer SN 640 312 är en av få som 

specifikt behandlar upprättande av gränsvärden för berganläggningar. En tabell över gränsvär-

dena som presenteras i standarden visas i Tabell 6 [11].  
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Tabell 6 Gränsvärden för sprängningsinducerade vibrationer i berganläggningar enligt SN 640 312 [11] 

Antal vibrations-

händelser  

 

Svängningshastigheter, mm/s vid olika frekvenser   

<30 Hz  30-60 Hz >60 Hz 

<1000  45  60 90 

1000-100 000  18  24 36 

>100 000  9  12 18 

 

Från Tabell 6 kan den utläsas att den tillåtna svängningshastigheten sjunker med ökat antal 

vibrationshändelser samt är lägre för lägre frekvenser. Till skillnad från den svenska standar-

den samt SL:s föreskrifter beaktas i SN 640 312 både frekvensen och effekten av upprepade 

sprängningsinducerade vibrationer.  

 

Riktvärdena som presenteras i Tabell 6 gäller för så kallat bra berg eller dåligt berg som är 

förstärkt till en bra nivå. Utöver Tabell 6 ges instruktioner att för frekvenser över 150 Hz kan 

riktvärdet ökas ytterligare men hur det skall genomföras samt med hur mycket definieras inte. 

Svängningshastigheten som avses är resultanten av tre ortogonala riktningar till skillnad från 

svenska regelverken där gränsvärdena sätt för varje enskild riktning eller enbart i vertikal rikt-

ning [11]. 

 

2.3 Sammanfattning standarder och regelverk 

Jämförelse mellan SL:s föreskrifter och de övriga undersökta nationella standarderna för mark-

vibrationer visar att gränsvärden för att reducera påverkan från sprängningsinducerade vibrat-

ioner oftast sätts på den maximala svängningshastigheten.   

  

I Sverige, Finland och Norge tillämpas en liknande teknik för bestämning av relevanta gräns-

värden, nämligen en okorrigerad svängningshastighet justeras med hjälp av ett antal faktorer 

som ämnas anpassa värdet beroende på anläggningarnas status, avstånd, användningsområde 

osv. Anpassningen till underjordsanläggningar har gjorts i norsk standard genom att gränsvär-

det etableras för svängningshastigheten beroende på beskrivningar av tunnelförhållandena me-

dan svenska och finska regelverken för berg bestäms genom att faktorer multipliceras med en 

okorrigerad svängningshastighet. Av de tre regelverken är det endast den Finska standarden 

som ger exempel på hur frekvensens inverkan bör beaktas.   

  

Den Tyska standarden ger inga värden anpassade för underjordsanläggningar till skillnad från 

SL:s föreskrifter. Däremot beaktas frekvensens inverkan på vibrationerna för ovanjordsanlägg-

ningar genom att gränsvärden presenteras för svängningshastigheten inom tre frekvensinter-

vall. På grund av att standarden inte inkluderar underjordsanläggningar kan inte intervallen 

antas direkt applicerbara i en utveckling av SL:s föreskrifter, men konceptet är intressant. Ef-

fekten av upprepade sprängningar beaktas genom att ett generellt gränsvärde sätts för alla fre-

kvenser. Likt SL:s föreskrifter är det inte definierat vad som är lång-/kortvariga vibrationer. En 

definition från fall till fall måste därför tas fram hur många vibrationshändelser som räknas 

som långvarigt.   

  

Den Schweiziska standarden uppvisar samma koncept som den Tyska standarden, med gräns-

värden som sätts inom ett antal frekvensintervall. Standarden beaktar dessutom den långsiktiga 

inverkan av sprängningsinducerade vibrationer på ett enkelt sätt. Där det lägsta intervallet ger 
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ett fem gånger så stort gränsvärde än för det högsta. Det bör tilläggas att antalet vibrationshän-

delser som krävs för en sänkning av gränsvärdet är relativt stor. 

 

2.4 Vågteori i elastiskt material 

För att förklara beteendet hos vibrationer från sprängning i berg används vågteorin för ett per-

fekt elastiskt material. Det finns två typer av vågor som uppstår i ett elastiskt, isotropt material 

när det utsätts för partikelförskjutning på grund av belastning. Dessa vågtyper är longitudinella 

och transversella. Summan av förskjutningen för varje enskild vågtyp är lika med den totala 

förskjutningen i en specifik punkt. Om de två vågtyperna färdas i ett oändligt material gör de 

det skiljt från varandra [12]. I en oändlig massa genereras endast dessa vågtyper men om massan 

har en fri yta kommer även ytvågor genereras [13].  

 

2.4.1 Longitudinella (P-våg) 

En longitudinell eller kompressionsvåg har en partikelrörelse som är parallell med utbrednings-

riktningen och kan även kallas för en tryckvåg, p-våg eller dilationsvåg [13]. Den största delen 

av energin från en sprängsalva kommer generellt emitteras som tryckvågor [14]. P-vågens rö-

relsemönster illustreras i Figur 2-8.  

 

 
Figur 2-8 P-våg rörelsemönster [15] 

 

Den har den högsta utbredningshastigheten av de elastiska vågorna och är därför den första våg 

som registreras vid en observationspunkt förutsatt att de genereras samtidigt. Detta faktum har 

gett upphov till p-våg vilket står för ”primär” våg [13].  

 

Hastigheten för en P-våg är beroende på bergmassans densitet, tvärkontraktionstal och E-mo-

dul. Beräkning av hastigheten på denna vågtyp kan genomföras med hjälp av uttrycket [12]. 

 

𝑐𝑝 = [
𝐸(1−𝑣)

𝜌(1+𝑣)(1−2𝑉)
]

1

2
     (7) 

 

2.4.2 Transversella (S-våg) 

Den transversella vågen eller skjuvvågen har en partikelrörelse som är vinkelrät mot utbred-

ningsriktningen. Rörelsemönstret för en s-våg illustreras i Figur 2-9. Den har en lägre utbred-

ningshastighet än p-vågen och är därmed den andra vågen som kan observeras från en vibrat-

ionskälla om de genereras i samma ögonblick. Det har gett upphov till benämningen ”sekundär” 

våg eller s-våg [13].  
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Figur 2-9 Rörelsemönster s-våg [15] 

 

Utbredningshastigheten för skjuvvågen kan uppskattas med hjälp av uttrycket (8). I likhet med 

P-vågen kan hastigheten beskrivas med hjälp av bergmassans densitet, tvärkontraktionstal och 

E-modul [12]. 

 

𝑐𝑠 = [
𝐸

2𝜌(1+𝑣)
]

1

2
     (8) 

 

Om kvoten mellan utbredningshastigheten för p- respektive s-vågor beräknas erhålls uttrycket 

[12]. 

 

𝑐𝑝

𝑐𝑠
= [

2×(1−𝑣)

1−2𝑣
]

1

2
     (9) 

 

Denna kvot påvisar att hastigheten hos en p-våg är strängt större än hos en s-våg [12]. Figur 

2-10 beskriver hastighetsskillnaden mellan p- och s-vågens hastighet för olika densitet och 

material. Det kan också utrönas att s-vågen inte har någon utbredningshastighet i luft. Vilket 

innebär att ingen s-våg uppkommer i detta material [16]. 

 

 
Figur 2-10 Förhållande hastighet och densitet för kompressions- och skjuvvågor [16]. 

Förskjutningen som uppkommer till följd av en s-våg kan agera i vilken riktning som helst som 

är vinkelrät mot utbredningsriktningen. För att förenkla situationen brukar s-vågen delas in i 

vertikala (SV) och horisontella (SH) polariserade s-vågor [13].  Uppdelningen av s-vågor i en 

vertikal och en horisontell komponent är fördelaktigt för mätning av seismiska rörelser, ef-

tersom den vertikala vågen verkar tillsammans med p-vågor när de interagerar med horisontella 
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gränser såsom en markyta. Den horisontella komponenten verkar helt skiljt från p-vågen vilket 

gör uppdelningen lämplig [17]. 

 

2.4.3 Ytvåg 

Den tredje typen av våg som kan genereras kallas ytvåg och är ett samlingsnamn för ett antal 

vågtyper som färdas längs en fri yta. Den vanligaste varianten är en så kallad Rayleigh-våg, ett 

annat exempel på ytvåg är Love–vågor. Ytvågor är en kombination av P- och S-vågor vars 

hastighet är lägre än båda [13]. Vågorna färdas vanligtvis längs markytan och vid mätning av 

seismiska vågor vid ytan registreras dessa efter den transversella vågorna [17]. 

 

 Rayleigh 

Vågrörelsen för en Rayleigh våg är en elliptisk rörelse omvänt mot utbredningsriktningen, 

detta illustreras i Figur 2-11 [13]. Den elliptiska rörelsen är en kombination av p-vågor och 

vertikalt polariserade s-vågor. Förskjutningen av massan sker på grund av det i vertikalled när 

en Rayleigh våg rör sig vid markytan [17]. 

 

 
Figur 2-11 Rayleigh-vågrörelse [15] 

Utbredningshastigheten för denna vågtyp är beroende på hastigheten av s-vågen i samma 

material samt tvärkontraktionstalet. Med ett tvärkontraktionstal i intervallet 0 - 0,5 varierar 

Rayleigh vågors hastighet mellan 0,862cs och 0,955cs och därmed har de en lägre utbrednings-

hastighet än s-vågor. Dessa värden har beräknat med hjälp av uttrycket [13]   

 

𝑐𝑟 =
0,862+1,14𝑣

1+𝑣
× 𝑐𝑠      (10) 

 

Utöver det sjunker utbredningshastigheten med ökat djup och vid 1 - 2 våglängders djup är 

hastigheten försumbar. Utöver detta sjunker vågens amplitud vid djup större än 0,2 - 0,6 våg-

längder för att minska till nästan ingenting vid 1,3 våglängder. Dessa observationer bekräftar 

att denna vågtyp endast kan existera vid en fri yta [13]. 

 

 Love 

Love-våg är en ytvåg som beter sig som en horisontellt polariserad s-våg som rör sig endast i 

det övre lagret i bergmassan mot den fria ytan. Det vill säga en våg vars partikelrörelseriktning 

är vinkelrät mot utbredningsriktningen och där partiklarna rör sig längs markytan. Den förskjut-

ning som uppstår när vågen rör sig nära markytan sker därmed i horisontalled. En principskiss 

över vågens rörelsemönster kan ses i Figur 2-12 [17]. 

 
Figur 2-12 Lovevågens vågrörelsemönster [15] 
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För att denna vågtyp skall kunna existera måste densiteten och de elastiska parametrarna skilja 

sig mellan det översta och övriga materialen. Utbredningshastigheten är nästan densamma som 

för en s-våg [13] men har en högre hastighet än Rayleigh vågen och registreras därmed tidigare 

i ett seismogram [17].  

 

2.4.4 Geometrisk spridning 

Dämpningen som återfinns i ett elastiskt material kallas för geometrisk dämpning. Fenomenet 

orsakas av geometrin på den våg som rör sig genom ett specifikt material. Denna dämpning är 

inte frekvensberoende och amplituden A på de vågor som utbreder sig sfäriskt genom materialet 

dämpas proportionerligt mot distansen r som de färdats och kan uppskattas enligt [18].  

 

𝐴 = 𝐴0 ×
𝑟0

𝑟
      (11) 

 

Där A0 är ursprungsamplituden vid distansen r0. Amplituden hos volymvågor som utbreder sig 

längs ytan kan i sin tur uttryckas som 

 

𝐴 = 𝐴0 × (
𝑟0

𝑟
)
2

     (12) 

 

Ytvågor som utbreder sig med en cylindrisk vågfront (Rayleigh vågor) längs en fri yta utsätts 

för en lägre dämpning än volymvågor (p- och s-vågor). Amplitudens storlek kan beräknas med 

hjälp av 

 

𝐴 = 𝐴0 × √
𝑟0

𝑟
     (13) 

 

Från dessa tre uttryck kan vi se att volymvågor (p- och s-vågor) utsätts för en högre geometrisk 

spridning än ytvågor. Vilket innebär att vågens amplitud sjunker snabbare dvs. utsätts för en 

större dämpningseffekt. Därför kommer en ytvåg utbreda sig över ett större område [18]. 

 

2.5 Vågteori i bergmassa 

Vågor i ett icke elastiskt oändligt material såsom jord och berg kan vid experiment visas att inte 

följa den teoretiska utbredningen [12]. Därför är det viktigt att finna en realistisk representation 

av en bergmassa för att kunna förutse beteendet hos denna. Därför måste storleken på provet 

samt om detta kan ses som en intakt eller uppsprucken bergmassa beaktas [19]. 

 

En bergmassa kan ses som en mängd intakt berg med övergångar mellan bergarter och ett antal 

diskontinuiteter såsom sprickzoner, enskilda sprickor och skjuvzoner. Storleken på diskontinu-

iteter kan variera mellan allt från några millimeter till flera hundra meter, ibland mer. Den stu-

derade volymen på bergmassan har en inverkan på hur den agerar när en våg passerar genom. 

Om den beaktade bergmassan är liten kan få eller inga diskontinuiteter återfinnas medans en 

relativt stor volym kan innefatta många olika diskontinuiteter och bergarter. Inverkan av dessa 

faktorer beroende på volymen av bergmassan illustreras i Figur 2-13  [18]. 
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Figur 2-13 Volymens inverkan på bergmassa [18] 

Som kan utrönas från Figur 2-13 har den undersökta volymen bergmassa betydelse för hur 

denna agerar. Beteendet på en specifik bergmassa kan därmed beskrivas med en kombination 

av intakt berg och ett antal diskontinuiteter och kommer vara distinkt skilt från beteendet av 

intakt berg [18]. 

 

2.5.1 Materialdämpning 

En våg som rör sig genom ett icke elastiskt, inhomogent och ändligt material, kommer utöver 

den geometriska dämpningen utsättas för så kallad materialdämpning. Materialdämpning är den 

effekt som tar hänsyn till den energiförlust som inträffar på grund av friktion när en elastisk våg 

rör sig genom en bergmassa [13].  

 

Den ovannämnda energiförlusten ger upphov till att amplituden på vågorna sjunker snabbare 

med ökad distans från källan i en bergmassa än i ett elastiskt material. Amplituden vid en god-

tycklig punkt från en vibrationskälla med både material- och geometrisk dämpning kan beskri-

vas med uttrycket [18]. 

 

𝐴 = 𝐴0 × 𝑒−𝛼×(𝑟−𝑟0)     (14) 

 

där   

  

A0   Amplituden vid avståndet r0 (initialpunkten)   

α   Materialdämpningskoefficienten.   

 

Koefficienten ämnar kompensera för skillnaden mellan ett perfekt elastiskt material och en 

bergmassa [18]. Värdet för materialdämpningskoefficienten kan uppskattas enligt [20].  

 

𝛼 =
𝜋×𝑓

𝑄×𝑐
      (15) 

 

Som kan ses i ekvation (15) ovan beror materialdämpningskoefficienten på tre parametrar, fre-

kvensen (f), Q-värdet och utbredningshastigheten (c) för den studerade vågen. Q-värdet används 

för att representera materialegenskaperna i denna ekvation eftersom den är oberoende av fre-

kvensen för en seismisk våg [20]. Ekvation (15) är ett mått för bergmassans förmåga att dämpa 
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amplituden på en inkommande våg. Ett högt Q-värde indikerar att bergmassan har få diskonti-

nuiteter [13] och därmed ger låg dämpning. Observera att detta inte är samma Q-värde som 

beskriver bergmassans kvalitet. 

 

Ett alternativt sätt att uppskatta materialdämpningskoefficienten är som linjärt beroende på fre-

kvensen [21].  

 

𝛼 = 𝜂 ×
𝜋×𝑓

𝑐
       (16) 

 

Där 𝜂 är förlustfaktorn vilken är konstant och denna faktor är materialberoende [13]. Värdet på 

förslustfaktorn för berg kan sättas till 𝜂 = 0,01 enligt [21]. Tillsammans med den materialbero-

ende faktorn utbredningshastigheten ger det ett specifikt värde för materialdämpningskoeffici-

enten.  

 

Frekvensen har en höjande effekt på materialdämpningen med en ökande frekvens vilket utrö-

nas i ekvation (15) och (16).  Det innebär att en våg med låg frekvens bibehåller amplituden 

över en längre sträcka än en våg med hög frekvens.  

 

För att beakta både geometrisk och materialdämpning kombineras uttrycken (11)-(14) till en 

ekvation där faktorn n är avgör vilken vågtyp som betraktas. Sambandet för den totala dämp-

ningen av en våg [13]. 

 

𝐴 = 𝐴0 × (
𝑟𝑜

𝑟
)
𝜂

× 𝑒−𝛼×(𝑟−𝑟0)    (17) 

 

För ekvation (17) gäller i enlighet med tidigare ekvationer (11)-(13) att faktorn 𝜂 = 2 är för 

volymvågor som färdas längs en fri yta, 𝜂 = 0,5 representerar ytvågor respektive 𝜂 = 1 för vo-

lymvågor i ett icke bundet material [13]. 

 

2.5.2 Reflektion och refraktion vid en gräns mellan två fasta material 

Volymvågor som passerar över gränsen mellan två fasta material ger upphov till att ett större 

antal vågor. Det beror på så kallad refraktion och reflektion av vågen, refraktion innebär att 

vågen transmitteras mellan materialen [13]. Generellt kan det sägas att både p- och s-vågor 

delvis reflekteras tillbaka i ursprungsmaterialet samt delvis överförs till det nya materialet. Stor-

leken på respektive vågs amplitud beror på impedansen hos materialen samt infallsvinkel för 

ursprungsvågen [18]. 

 

 P-våg 

En p-våg som rör sig över gränsen mellan två fasta material ger upphov till två reflekterade och 

två överförda vågor. Både de överförda och reflekterade vågorna består av en p-våg respektive 

en vertikalt polariserad s-våg se Figur 2-14. Infallsvinkelns inverkan på de utgående vågornas 

vinklar kan beräknas med hjälp av Snells lag. Det innebär att de utgående vinklarna kan besk-

rivas om utbredningshastigheten för de olika vågorna i materialen är kända. Sambandet för be-

räkning av vinklarna för en infallande p-våg är (18). 

 
sin𝛼1

𝐶𝑃1
=

sin𝛼2

𝐶𝑃1
=

sin𝛽2

𝐶𝑆1
=

sin𝛼3

𝐶𝑃2
=

sin𝛽3

𝐶𝑆2
    (18) 
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Figur 2-14 Reflektion och refraktion mellan två fasta material för infallande a) P-våg, b) Vertikalt polariserad s-våg och c) 

Horisontellt polariserad s-våg  [18] 

Amplituden för en p-våg kan beskrivas med hjälp av ett samband beroende på densiteten samt 

utbredningshastigheten enligt [13]. 

 
𝐴𝑃2

𝐴𝑃1
=

𝜌2×𝑐𝑝2−𝜌1×𝑐𝑝1

𝜌2×𝑐𝑝2+𝜌1×𝑐𝑝1
     (19) 

 
𝐴𝑃3

𝐴𝑃1
=

2×𝜌1×𝑐𝑝1

𝜌2×𝑐𝑝2+𝜌1×𝑐𝑝1
     (20) 

 

Produkten av densiteten och utbredningshastigheten i materialet (𝜌 × 𝑐𝑝) kallas för den meka-

niska impedansen [13]. 

 

 S-våg 

För att definiera hur en s-våg agerar när reflektion och refraktion uppstår delas vågen upp i en 

horisontellt och en vertikalt polariserad våg eftersom dessa uppträder olika. 
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Den horisontellt polariserade s-vågen beror likt p-vågen på infallsvinkeln och utbredningshas-

tigheten i materialet, se Figur 2-14. Dock uppstår endast en horisontellt polariserad reflektions 

och refraktions våg. För att beräkna vinklar på refraktions och reflektions vågor används [18]. 

 
sin𝛽1

𝐶𝑆1
=

sin𝛽2

𝐶𝑆1
=

sin𝛽3

𝐶𝑆2
     (21) 

 

Från ekvation (21) kan det utrönas att reflektionsvinkeln är densamma som infallsvinkeln ef-

tersom de båda är beroende på utbredningshastigheten hos material 1. Refraktionsvinkeln är 

mindre än infallsvinkeln om utbredningshastigheten är mindre i material 2 än i material 1. En 

illustration över vinklarna presenteras i Figur 2-14c [18]. 

 

Amplituden för en våg som rör sig över gränsen mellan två fasta material kan uppskattas med 

hjälp av skjuvmodulen och de beräknade vinklarna. Sambanden för beräkning av amplituden är 

enligt nedan [13].  

 

𝐴𝑆𝐻2

𝐴𝑆𝐻1
=

𝐺1 cos(𝛽1)−𝐺2(
𝑐𝑠1
𝑐𝑠2

)cos(𝛽3)

𝐺1 cos(𝛽1)+𝐺2(
𝑐𝑠1
𝑐𝑠2

)cos(𝛽3)
    (22) 

 
𝐴𝑆𝐻3

𝐴𝑆𝐻1
=

2×𝐺1 cos(𝛽1))

𝐺1 cos(𝛽1)+𝐺2(
𝑐𝑠1
𝑐𝑠2

)cos(𝛽3)
    (23) 

 

När den vertikalt polariserade skjuvvågen som rör sig över gränsen mellan två fasta material 

uppkommer två refraktionsvågor och två reflektions vågor. Både refraktions- och reflektions-

vågorna består av en vertikalt polariserad s-våg och en p-våg, en illustration av vågornas rörel-

ser kan ses i Figur 2-14b. Sambandet mellan vinklar och utbredningshastigheterna i materialen 

kan beskrivas med hjälp av Snells lag [13]. 

 
sin𝛽1

𝐶𝑆1
=

sin𝛽2

𝐶𝑆1
=

sin𝛼2

𝐶𝑃1
=

sin𝛽3

𝐶𝑆2
=

sin𝛼3

𝐶𝑃2
    (24) 

 

För att bestämma storleken på amplituden hos respektive vertikalt polariserad s-våg kan utnytt-

jas [13]. 

 
𝐴𝑆𝑉2

𝐴𝑆𝑉1
=

𝜌2×𝑐𝑆2−𝜌1×𝑐𝑆1

𝜌2×𝑐𝑆2+𝜌1×𝑐𝑆1
     (25) 

 
𝐴𝑆𝑉3

𝐴𝑆𝑉1
=

2×𝜌1×𝑐𝑆2

𝜌2×𝑐𝑆2+𝜌1×𝑐𝑆1
     (26) 

 

2.6 Vibrationsmätning 

Vibrationsmätning skall enligt SL genomföras med utrustning som minst uppfyller kraven i 

Svensk Standard SS 460 48 66. Givarna skall monteras så att den maximala svängningshastig-

heten på bergytan mäts. För att tillåta ett högre värde på svängningshastigheten som beräknas 

enligt SL:s rekommendationer [3] måste vibrationsmätning ske i tre riktningar, en vertikal och 

två horisontellt ortogonala riktningar [4].  
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Vibrationsutrustning delas vanligtvis in i två kategorier, geofoner och accelerometrar. Utrust-

ningen delas in i dessa kategorier eftersom den registrerade parametern är olika. Med geofoner 

registreras svängningshastigheten och accelerometrar accelerationen. Geofoner är den utrust-

ning som oftast används då sprängningsinducerade vibrationer skall bevakas [14].  

 

2.6.1 Geofon 

En geofon är uppbyggd av en magnet som hålls på plats med en fjäder, runt magneten är en 

spole vilket leder till att vid rörelse genereras en elektrisk ström. Den signal som registreras vid 

vibration är den maximala svängningshastigheten (PPV). För att erhålla andra parametrar som 

partikelaccelerationen och den maximala förskjutningen måste resultatet bearbetas genom att 

deriveras eller integreras med avseende på tiden [14]. 

 

Geofoner har på grund av sin design en begränsning var det gäller monteringsvinkeln. De är 

känsliga för lutning och detta kan påverka mätnoggrannheten vid registrering av vibrationer i 

tunnlar. Geofoner är antingen gjorda för att registrera vertikala eller horisontella vibrationer. 

Det beror på att gravitationen påverkar den initiala fjäderlängden. Problemet med känslighet 

för avvikelse med avseende på lutning kan dock åtgärdas genom att geofonen monteras på en 

justerbar monteringsplatta. Ytterligare begränsningar med geofoner är att accelerationen från 

en sprängning ofta är relativt hög och i det området är registreringarna inte lika tillförlitliga 

[14].  

 

2.6.2 Accelerometer 

En accelerometer är består av en vikt monterad på en piezoelektrisk kristall vilken genererar en 

ström som är proportionerlig mot den kraft som den utsätts för. En av de största fördelarna med 

en accelerometer är att den är helt okänslig för monteringsvinkeln. Till skillnad från en geofon 

krävs en extern strömkälla för att kunna använda accelerometrar. Det är dessutom en kostnads-

fråga om accelerometrar skall användas eftersom de som är anpassade för en tuff miljö är dyra 

[14]. 

 

2.6.3 Övervakning vid Citybanan 

För undermarksanläggningar togs kontrollprogram fram för både område T-centralen och 

Odenplan. Kontrollprogrammet inkluderade mätpunktsplaceringar för vibrationsövervakning 

samt deformations- och portrycksövervakning för tunnelbanan [22]. 

 

Generellt gäller Svensk Standard SS 460 48 66 och för SL:s anläggningar med tillägg enligt 

deras föreskrifter. Krav på instrumentering delas upp i en generell del samt ett tillägg för SL:s 

anläggningar. Där exempel på tillkommande är att mätning skall ske i tre ortogonala rikt-

ningar, ett större frekvensintervall för mätutrustningen och att avståndsfaktorn (𝐹𝑑) enligt ek-

vation (2) sätts till 1,0 [22]. Den fullständiga kravlistan för både SL:s och övriga anläggningar 

presenteras i Bilaga 2. 

Resultatet av vibrationsmätningarna i de inledande salvorna kommer att utnyttjas för att kon-

trollera att givarna sitter på ett stumt/ej bomt underlag. Om så inte är fallet görs justering av 

monteringen tillsammans med SL:s representanter. Resultatet av kontrollerna redovisas till SL 

[22]. 
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2.7 Reducering av sprängningspåverkan 

Det finns ett antal metoder för att reducera skador på anläggningar, byggnader och omkringlig-

gande bergmassa vid sprängningsarbeten. De kan delas upp i två kategorier där delningen är 

efter syftet med varje metod. Den första kategorin är skonsam sprängning vilken har som hu-

vudsyfte att minimera påverkan på bergmassan i närområdet kring sprängningsarbetet och där-

med förbättra kvaliteten på den framtida bergkonturen. Syftet för den andra kategorin, försiktig 

sprängning är att minimera påverkan från vibrationer, luftstötar och stenkast på omkringlig-

gande bergmassan och byggnader och anläggningar. Där vibrationer är den del som är mest 

relevant för drivningen av underjordsanläggningar [23].  

 

Skadeuppkomsten vid vågrörelser i berg är i huvudsak beroende på amplituden (förskjut-

ningen) och energimängden hos vågen. Dessa parametrar är relaterade då en högfrekvent våg 

har en relativt liten amplitud samt kort varaktighet och därmed har en relativt låg energi jämfört 

med en dominerande låg frekvens. Motsatsen är sann för en lågfrekvent våg och det innebär 

att den största påverkan uppkommer på grund av lågfrekventa vågrörelser [13]. Som kapitel 

2.5.1 har visat, utbreder lågfrekventa vågor sig över en större distans än högfrekventa, vilket 

innebär att den mest skadliga vågen når längst från källan.  

  

2.7.1 Försiktig sprängning 

Som tidigare nämnt är försiktig sprängning ett samlingsnamn för ett antal metoder som ämnar 

att minska omgivningspåverkan från sprängningsarbeten. För tunnlar och andra underjordsan-

läggningar är den mest relevanta delen av en sprängning de emitterade vibrationerna [23]. 

 

Försiktig sprängning används mestadels för att i områden där det finns vibrationskänsliga 

byggnader eller anläggningar. Därmed är metoderna som inkluderas i försiktig sprängning van-

ligtvis använda då sprängningar skall göras i tätorter. Den faktor som bidrar mest till de upp-

komna vibrationerna från en sprängning är den samverkande laddningen. Det är ett uttryck för 

den mängd sprängämne som detonerar vid en given tidpunkt. Det är därför viktigt att designen 

av en tunnelsalva är planerad så att inte för många hål detonerar samtidigt utan har en tillräcklig 

tidsfördröjning. För att bedöma den tillåtna mängden sprängämne vid en given salva kan em-

piriska modeller användas, exempel på detta behandlas senare i rapporten. 

 

Metoder som kan användas för att minska den samverkande laddningen inkluderar detonations-

mönster, minskad laddning per borrhål t.ex. genom kortare salvor eller tätare borrade hål och 

delade salvor. Med delade salvor menas att sprängämnet i varje hål delas upp med hjälp av sand 

som separerar laddningarna så att de kan detoneras med olika tidsfördröjningar [8]. 

 

 Maximal svängningshastighet 

För att bestämma påverkan på en näraliggande anläggning på grund av vibrationer är det re-

kommenderbart att genomföra teoretiska beräkningar av den maximala svängningshastigheten. 

För att bestämma den maximala svängningshastigheten måste korrekta modeller för geomet-

risk- och materialdämpning användas. För att uppskatta detta i den våg som transporteras ge-

nom bergmassan används ofta empiriska modeller inom bergsprängningsindustrin. Dessa bas-

eras på regressionsanalyser och kallas för skallagar eftersom avståndet är skalat mot den sam-

verkande laddningen [15]. 
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För att beräkna ett teoretiskt värde för den maximala svängningshastigheten kan den empiriska 

modellen för ”Peak Particle Velocity” användas för skalat avstånd [24]. 

 

𝑃𝑃𝑉 = 𝐾 × (𝑆𝐷)𝑛 = 𝐾 × (
𝑅

√𝑞
)
𝑛

    (27) 

där:  

 

PPV - Maximal svängningshastighet i mm/s 

 

K - Platsspecifik konstant som är beroende på avstånd mellan samverkande laddning och mät-

objektet, sprängtekniska förhållanden och bergförhållanden. 

 

R - Radiellt avstånd från samverkande laddningens verkningspunkt och mätobjektet i m 

 

q - Samverkande laddning i kg 

 

n - Platsspecifik konstant. 

 

𝑆𝐷 =
𝑅

√𝑞
 - skalat avstånd.     (28) 

 

De platsspecifika konstanterna K och n måste bestämmas för varje område där sprängning skall 

utföras. Det beror på att konstanterna är beroende på bergmassans egenskaper som diskontinu-

iteter, densitet, osv. Bestämning av värde för konstanterna kan bestämmas med provspräng-

ningar och därefter utföra en regressionsanalys för att erhålla värden för den aktuella bergmas-

san. På grund av det krävs en kontinuerlig uppföljning av konstanternas värde för att säkerställa 

dess fortsatta giltighet [25]. 

 

2.7.2 Skonsam sprängning 

Definitionen av skonsam sprängning är enligt [26] ”Med skonsam kontursprängning menas att 

uppsprickningen i kvarstående berg, på grund av sprängning skall begränsas till det ”skade-

zonsdjup” som angivits för respektive kontur”. Med andra ord skall påverkan på näraliggande 

bergmassa minimeras och vibrationen som omkringliggande anläggningar utsätts för beaktas 

inte. Det kan genomföras på ett antal sätt, t.ex. genom att använda så kallad förspräckning, 

slätsprängning eller frikopplade laddningar [13].  

 

 Förspräckning 

Syftet med förspräckning är att innan salvan detoneras avskilja den omgivande bergmassan från 

sprängningen. Detta genom att en artificiell spricka skapas vid den projekterade tunnelkonturen 

[27].  

 

Sprängningsmetoden tillvägagångssätt är att konturhålen avlossas innan de övriga hålen i sal-

van. När konturhålen avlossas skapas den diskontinuitet i bergmassan som eftersträvas på grund 

av den tryckvåg som uppstår vid detonationen [13]. Figur 2-15 visar förspräckning vid en pall-

sprängning, principen är den samma vid en tunnelsalva. 
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Figur 2-15 Förspräckning vid pallsprängning [8]  

Sprängämnet som används i konturhålen i denna metod skall ha en låg detonationshastighet för 

att endast spräcka berget mellan konturhålen [13]. Detonationshastigheten har en betydelse för 

hur stort borrhålstryck som uppstår i varje enskilt borrhål. Denna parameter kan dock vara svår 

att erhålla eftersom den är sprängämnesspecifik. Sprängämnestillverkarna anger vanligtvis end-

ast detonationshastigheten för en friliggande laddning [26]. Förspräckningen leder till att när 

resterade del av salvan avlossas reflekteras delar av vågenergin då bergmassan som sprängäm-

net detoneras i är separerad från den omgivande bergmassan. Därmed minskas påverkan på 

bergmassan bakom konturhålen [13] 

 

Fördelar utöver den minskade skadezonen som uppkommer är att med metoden kan resultatet 

inspekteras före resterade del av salvan detoneras. Därmed kan det önskade resultatet verifieras 

och om behov finns åtgärdas innan arbetet fortsätter t.ex. genom ytterligare en salva i kontur-

hålen [27].  

 

 

 Slätsprängning 

Vid slätsprängning borras konturhålen tätare än vanligt och laddas med en lägre laddningskon-

centration än normalt. Konturhålen detoneras sedan tillsammans med eller efter hjälparhålen 

närmast konturraden. Detta görs för att minska påverkan på den slutgiltiga konturen och därmed 

minimera uppsprickningen i den näraliggande bergmassan. Vid användning av metoden är mi-

nimerandet av borrhålens avvikelse från planerat av stor vikt eftersom det till stor del avgör 

kvaliteten hos slutprodukten [8]. 

 

 Frikopplad laddning 

Frikopplad laddning är när sprängämnet i salvan inte fyller hela borrhålet utan bara en del av 

volymen. Det kan åstadkommas med hjälp av patronerade sprängladdningar vilket underlättar 

kontrollen av borrhålets frikopplingsgrad. När sprängmedlet sedan detoneras är trycket på väg-

garna i borrhålet lägre än vid en normal tunnelsalva. Detta på grund av att ett gastryck uppkom-

mer istället för att sprängningen verkar direkt mot borrhålsväggen. Det här kan liknas med 

spräckning av berget med hjälp av gastryck och vanligtvis innebär det en bergmassa som inte 

blir lika uppsprucken vid tunnelkonturen [13].  
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 Skadezonsdjup  

Då skadezonens djup är den faktor som avses begränsas vid användning av denna metod har 

samband för att bedöma denna framarbetats. Olsson och Ouchterlony [26] presenterade ett nytt 

samband för att bestämma skadezonens djup vid skonsam sprängning. Formeln presenteras i 

[29]. 

 

𝑅𝐶 = 𝑅𝐶0 × 𝐹ℎ × 𝐹𝑡 × 𝐹𝑣 × 𝐹𝑏    [29] 

 

där RC0 är det okorrigerade skadezonsdjupet, Fb är en faktor för bergtyp och sprickighet, Fh för 

korrektion för hålavstånd, Ft är korrektion för tändspridning och Fv ämnar korrigera för våta hål 

[26]. Exakt beräkning av de ingående faktorerna behandlas inte i denna rapport. 
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3 Metod 

Metoden som har använts för fallstudien är genomgång av besiktningsprotokoll från Cityba-

nansdrivning samt vibrationsresultaten. Diagram har skapats för att illustrera förhållandena 

mellan de olika parametrarna som registrerats.   

  

För att initialt få en bild över hur sprängningsarbetet har varit, analyserades den maximala 

kontra den förväntade svängningshastigheten med avseende vid vilken tidpunkt olika nivåer 

registrerades. Det är relevant eftersom SL:s krav för besiktning av berget är beroende på vilken 

svängningshastighet som förväntas. Som tidigare nämnt krävs ingen besiktning om svängnings-

hastigheten är under 10 mm/s enligt Figur 2-1. 

 

Från besiktningsprotokollen hämtades information om de skador samt var och när de uppkom-

mit. Det relaterades till vilken svängningshastighet som registrerades vid tidpunkten samt vil-

ken som var den dominerande frekvensen i vibrationsrörelsen.  

  

För att genomföra en djupare analys användes vibrationsinformationen som kunde erhållas som 

tabeller från respektive områdes projekthemsida, ”Vipnet” [28] för T-centralen och ”NCVib” 

[29] för Odenplan. Information som hämtades från hemsidorna inkluderar, maximal sväng-

ningshastighet, dominerande frekvens, amplitud, avstånd mellan sprängningsplats och vibrat-

ionsmätare, kurvförlopp samt energifördelningsdiagram.  

  

Bedömning av energifördelningar och kurvförlopp har gjorts visuellt och intressanta paramet-

rar t.ex. frekvens, vibrationsförloppets utseende osv, har dokumenterats. Informationen har se-

dan använts för att göra vidare analyser och bearbetning av materialet tillsammans med in-

formationen från erhållet från projekthemsidorna samt besiktningsprotokollen.  

 

Examensarbetet inkluderar två fallstudier där övervakningen av sprängningsinducerade arbe-

ten i närhet av tunnelbanans tunnlar vid tågtunnelprojektet Citybanans drivning har undersökts 

och analyserats. Fallstudierna är indelade i två områden med avseende på dess geografiska 

placering, nämligen T-centralen och Odenplan. Uppdelningen har gjorts på grund av område-

nas olika typer av tunnelkonstruktioner, förstärkningselment och att geologin inte kan antas 

vara samma för båda områdena. Område T-centralen har vidare delats upp efter de olika tun-

nelbanelinjerna T-blå och T-röd/grön då den förstnämnda är en bergtunnel och den andra är en 

betongtunnel grundlagd på berg.  

  

Skälet till fallstudien är att utröna huruvida de planerade vibrationsvärdena stämmer överens 

med det uppmätta, om inte vilken anledning beror avvikelsen på? Vid vilken frekvens upp-

kommer de flesta skadorna? Överensstämmer frekvensen där den maximala svängningshastig-

heten uppkommer med den frekvens där den största energin uppkommer? Salvornas kurvför-

lopp analyserades för att utvärdera om den maximala svängningshastigheten är jämnt fördelad 

över hela salvan eller om det är en enskild topp i kurvförloppet.  
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3.1 Fallstudie T-centralen 

Det första området som undersöktes var T-centralen och studien inkluderade genomgång av 

besiktningsprotokollen för identifiering av uppkomna skador, avvikelser från prognostiserade 

vibrationsnivåer, analys av frekvensens inverkan på uppkomna skador och energimängd samt 

vilka vibrationskrav som upprättades för området i planeringen. Vid varje sprängsalva har vib-

rationerna registrerats med flera mätare. 

 

3.1.1 Områdesbeskrivning 

Placeringen av Citybanans station City är på en djupare nivå än de befintliga tunnlarna tillhö-

rande tunnelbanelinjerna. Den korsar idag under stationen för T-blå samt till väster om T-

röd/grön. Den minsta bergtäckningen mellan de nya tunnlarna och de befintliga tunnlarna till-

hörande tunnelbanan är ca 3 meter [11]. En översiktskarta över området kring station city visas 

i Figur 3-1. En detaljbild över området med korsningen av t- blå samt t-röd/grön kan ses i Figur 

3-2 respektive Figur 3-3. 

 

 

 
Figur 3-1 Översikt område T-centralen [28] 
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Figur 3-2 T-centralen korsning T-blå [28] 

 
Figur 3-3 T-centralen T-röd/grön [28] 

 

3.1.2 Vibrationskrav 

Vibrationskraven som upprättades för T-centralen delades upp i två huvudområden nämligen 

T-blå och T-röd/grön. Gällande för T-blå var att gränsvärdet sattes för området kring stationen 

till 92 mm/s och för T-röd/grön gällde 100 mm/s för betongkonstruktionerna och 62–77 mm/s 

för mätare monterade på berg. För kompletta tabeller från kontrollprogrammet för T-centralen 

upprättad i bygghandlingsfasen presenteras i Bilaga 4. [22]. 
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3.2 Fallstudie Odenplan 

Den andra delen av fallstudien omfattar området Odenplan och innefattar en korsning av den 

befintliga tunnelbanelinjen T-grön. Övervakningen av vibrationsnivåerna vid Odenplan utför-

des av Nitro Consult AB och vibrationsvärden, kurförlopp och energifördelningar har erhållits 

från projektsidan ”NCVib” för övervakningen av Citybanan [29].  

 

Erhållna vibrationsnivåer har filtrerats med ett gränsvärde för svängningshastigheten på 5 mm/s 

på grund av tröskelvärdet som upprättats för övervakningen. Värdena har sedan jämförts med 

noteringar från besiktningsprotokoll för analys av uppkomna skador. 

 

3.2.1 Områdesbeskrivning 

Mätområde Odenplan innefattar korsningen av tunnelbanans gröna linje och en översiktsbild av 

området kan ses i Figur 3-4. Citybanan är placerad djupare än den befintliga tunnelbanetunneln 

vilken består av en del som är betongtunnel grundlagd på berg och den andra i form av en 

bergtunnel [30]. Bergtäckningen mellan den befintliga tunnelbanetunneln för T-grön och City-

banan varierar mellan 0 - 20 meter [30] och en illustration över avståndet mellan tunnlarna kan 

ses i Bilaga 6. 

 

 
Figur 3-4 Översikt område Odenplan [29] 

3.2.2 Vibrationskrav 

I bygghandlingsskedet delades tunneln in i tolv områden beroende på områdets utformning in-

klusive tunneltyp samt avståndet mellan tunnelbanan och Citybanan. En sträcka på 200 m be-

dömdes potentiellt vara styrande för berguttaget [30]. 

 

Varje delområde avgränsades efter längdmätningar längs södergående spår i tunnelbanan. För 

varje delområde upprättades ett gränsvärde enligt Svensk Standard SS 460 48 66 för betong-

konstruktionerna samt enligt SL:s föreskrifter i FÖ-I-365 [3] för bergkonstruktionerna. Rekom-
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mendationen för gränsvärden för bergkontur är generellt 70 mm/s och gränsvärdet för betong-

konstruktionerna varierar mellan 30 - 100 mm/s. En tabell inkluderande längdmätningar, upp-

satta gränsvärden för konstruktionen och föreslagna åtgärder presenteras i Bilaga 5.  [30]. 
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4 Fallstudie Citybanan 

Resultat och analys av vibrationsmätningarna från drivningen av Citybanan presenteras efter 

geografiskt område det vill säga T-centralen och Odenplan. 

 

4.1 Resultat T-centralen  

Utvärdering av resultatet från övervakningen av vibrationsmätningarna från Citybanans driv-

ning har genomförts för att avgöra om och i vilken omfattning vibrationsnivåerna har motsvarat 

förväntningarna eller varit högre eller lägre. Det har genomförts genom att kontrollera besikt-

ningsprotokoll och jämföra dessa med uppmätta och planerade vibrationsvärden. Vibrations-

mätningarnas värden samt mätpunkternas kurvförlopp och energifördelningsdiagram har erhål-

lits från projekthemsidan [28].    

 

Först jämfördes värdena av det prognostiserade vibrationsnivåerna och de uppmätta nivåerna 

för att utröna hur väl de överensstämde. Sedan kontrollerades vid vilken dominerande frekvens 

som vibrationerna registrerades i förhållande till den maximala svängningshastigheten. 

Övertramp i förhållande till det begränsningsvärde som satts för varje enskild mätare samman-

ställdes för varje område. 

 

4.1.1 Avvikelser från planerad 

Avvikelser från den prognostiserade vibrationsnivån som specificeras i besiktningsprotokollen 

har sammanställts genom att skapa diagram för respektive intervall. De aktuella intervallen 

som definieras i besiktningsprotokollen är <10 mm/s, 10 – 30 mm/s och >30 mm/s. Det bör tas 

i beaktning att värdena inte är relaterade till den konstruktiva säkerheten utan endast den för-

väntade vibrationsnivån.   

  

Resultaten för avvikelser från de prognostiserade vibrationsnivåerna har gjorts för hela området 

utan uppdelning mellan T-blå och T-röd/grön. De prognostiserade nivåerna jämförs sedan mot 

de uppmätta nivåerna och presenteras i Figur 4-1 - Figur 4-3. 
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Figur 4-1 T-centralen maximalt uppmätt svängningshastighet för prognos <10 mm/s 

 

För T-centralen visade prognoserna att det skulle inträffa 190 st vibrationsmätningar med en 

svängningshastighet under 10 mm/s. Av de uppmätta vibrationsnivåerna kan det konstateras att 

36 st vibrationsmätningar har registrerats över 10 mm/s varav ingen översteg 30 mm/s. 

 

 
Figur 4-2 T-centralen maximalt uppmätt svängningshastighet för prognos 10–30 mm/s 

 

Vid T-centralen påvisade de prognostiserade svängningshastigheterna att 1321 vibrationsmät-

ningar sker vid nivåer i intervallet 10 – 30 mm/s. De uppmätta nivåerna indikerade 28 st avvi-

kelser där svängningshastigheten var över 30 mm/s. 
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Figur 4-3 T-centralen maximalt uppmätt svängningshastighet för prognos >30 mm/s 

 

Filtreringen av resultaten av de vibrationsmätningar som prognostiserats ligga över 30 mm/s 

var ca 2500 till antalet. Av dessa kan det utrönas från besiktningsprotokollen att det vid driv-

ningen av Citybanan har skett utfall av betongbitar, utfall av bergblock, ljud från berget (vilket 

kan innebära att spänningsförhållandena förändras) i befintliga tunnlarna samt att nya sprickor 

registrerats. Dock är den allmänna uppfattningen av skadeuppkomsten att det inte inträffat 

några större förändringar var det gäller storstabiliteten i SL:s anläggning T-centralen vid City-

banans drift.  

  

Skadeuppkomsten i form av bergutfall, lossad sprutbetong, ljud i form av knäppningar i berget 

och uppkomsten av sprickor har legat till grund för valet av de vibrationsmätningar som ana-

lyserats mer ingående. Analysen inkluderar frekvensens inverkan samt energifördelningen i de 

registrerade salvorna.   

  

Fallstudien av T-centralen har delats upp i två besiktningsområden nämligen T-röd/grön och 

T-blå där antalet mätningar där skador har registrerats är relativt få på T-röd/grön medan T-blå 

har ett större antal. Jämfört med det totala antalet registrerade vibrationer är det få där skador 

registrerats.  

 

4.1.2 Övertramp 

Övertramp har definierats för fallstudien som de vibrationsmätningar som har inträffat där den 

uppmätta svängningshastigheten är större än den maximalt tillåtna svängningshastigheten för 

varje enskild mätpunkt.  

  

Mätvärdena har sammanställts endast för T-blå eftersom endast två vibrationsmätningar vid 

besiktningsområdet T-röd/grön har registrerats som övertramp. För varje registrerat övertramp 
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har kurvförloppet analyserats för att identifiera om den maximala svängningshastigheten är en 

enstaka topp se Figur 4-4 eller om sprängsalvan varit generellt för hög se Figur 4-5. 

 

 
Figur 4-4 Enskild vibrationstopp ”spik” [29] 

 
Figur 4-5 Jämnt fördelad salva [29] 

Enskilda vibrationstoppar benämns i diagrammen som spikar. Diagrammen som visar 

övertrampen samt huruvida dessa är relaterade till en registrerad skadeuppkomst redovisas som 

antal per inom ett procentintervall. Resultaten kan ses i Figur 4-6  för de kompletta resultaten 

uppdelade per år, se Bilaga 3. 

 

 
Figur 4-6 Övertramp vibrationsnivå i procent T-blå sammanställning 2010 - 2012 [28] 
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Enligt Figur 4-6 är det vanligast att skador uppkommer vid övertramp med mer än 30 % samt 

vid mindre övertramp <10 % om ingen hänsyn tas till vibrationspikar. Vidare kan det utrönas 

att vid större övertramp är det mer osannolikt att skador uppkommer. 

  

För att se inverkan på resultatet då enskilda vibrationstoppar återfunnits i kurvförloppet har 

dessa mätningar filtrerats bort från Figur 4-6. Resultatet efter filtrering av spikar presenteras i 

Figur 4-7. 

 
Figur 4-7 Övertramp vibrationsnivå i procent T-blå, vibrationsspikar bortfiltrerade [28]  

Figur 4-7 visar att skadeuppkomsten där inte en enskild vibrationstopp registrerats är vanligast 

vid övertramp med mer än 30 %. Det kan också ses att flertalet av övertrampen mellan 10 – 

30% som resulterat i skador, har registrerats vid vibrationstoppar. En stor del av de mätningar 

där inte någon skada har registrerats har blivit bortfiltrerade speciellt de som återfanns i de 

högsta övertrampsintervallen.  

 

4.1.3 Frekvensberoende 

Frekvensberoendet under fallstudien av T-centralen vid sprängningsarbetena under Citybanans 

drivning har delats upp efter år. Det ämnar utröna vilken frekvens som är den dominerande då 

sprängningsarbeten utförs samt vid vilken frekvens skador oftast uppkommer. Från Figur 4-8 

till Figur 4-10 presenteras resultaten från vibrationsmätningarna var det gäller den högsta 

svängningshastigheten beroende på frekvensen vid T-röd/grön och T-blå. 

 

Det område som inledningsvis undersöktes var T-röd/grön för att utröna vilken frekvens som 

var den dominerande. Endast mätningar med vibrationshastigheter över 5 mm/s beaktas i ana-

lysen eftersom tröskelvärdet för övervakningarna vid Citybanan sattes till det värdet [11]. Mät-

data har erhållits från projekthemsidan för mätpunkterna som benämnts finnas längs t-röd/grön 

[28]. I Figur 4-8 till Figur 4-10 presenteras grafer för svängningshastigheten beroende på fre-

kvensen för område T-röd/grön.  
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Figur 4-8 Maximal svängningshastighet per frekvens vid T-röd/grön 2010 

Som kan ses i Figur 4-8 faller de största svängningshastigheterna inom frekvensintervallet 150 

- 250 Hz och har under året en maximal svängningshastighet på drygt 30 mm/s.  

 

 
Figur 4-9 Maximal svängningshastighet per frekvens vid T-röd/grön 2011 

De högsta mätningarna har uppmätts inom frekvensintervallet 100 - 300 Hz och en maximal 

svängningshastighet kan noteras runt 80 mm/s. 
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Figur 4-10 Maximal svängningshastighet per frekvens vid T-röd/grön 2012 

Från Figur 4-10 kan utrönas att de högsta svängningshastigheterna som registrerats återfinns 

vid en frekvens i intervallet 50 - 250 Hz. Den maximala svängningshastigheten under 2012 var 

på ca 43 mm/s.  En generell bedömning av området T-röd/grön leder till att de flesta samt högsta 

svängningshastigheterna kan återfinnas i intervallet 100 - 250 Hz med en maximal svängnings-

hastighet på ca 80 mm/s. 

 

För område T-blå har en likadan analys utförts som för T-röd/grön med avseende på frekvensen 

och den maximala svängningshastigheten. Likt T-röd/grön har information om de sprängnings-

inducerade vibrationerna erhållits från projekthemsidan [28] och de flesta av dem har registre-

rats mellan 2010 och 2012. Resultaten av analysen av område T-blå presenteras i Figur 4-11 till 

Figur 4-13.  
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Figur 4-11 Maximal svängningshastighet per frekvens vid T-blå 2010 

I Figur 4-11 visas att de högsta svängningshastigheterna återfinns inom ett frekvensintervall på 

100 - 350 Hz och den högsta registrerade svängningshastigheten var 156 mm/s. 

 

 
Figur 4-12 Maximal svängningshastighet per frekvens vid T-blå 2011 

Resultatet från mätningarna av den maximala svängningshastigheten vi T-blå under 2011 visar 

att de hösta nivåerna uppkommer i frekvensintervallet 50 - 250 Hz. Den högsta registrerade 

svängningshastigheten är ca 280 mm/s. 
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Figur 4-13 Maximal svängningshastighet per frekvens vid T-blå 2012 

Vibrationsnivåerna från område T-blå under 2012 uppvisar att de högsta värdena registrerades 

inom frekvensintervallet 100 - 350 Hz. Den maximala svängningshastigheten som noterades 

vid platsen under denna period var 145 mm/s.  

 

Sammanfattningsvis uppvisar vibrationsmätningarna från T-röd/grön och T-blå att de högsta 

svängningshastigheterna vanligtvis återfinns inom frekvensintervallet 100 - 300 Hz. På grund 

av det har för vidare analys av frekvensberoendet valts att göras med en uppdelning på fyra 

intervall nämligen <100 Hz, 100 - 200 Hz, 200 - 300 Hz och >300 Hz.  

 

4.2 Analys T-centralen 

För att kunna undersöka om värdena som uppmätts är korrekta med avseende på frekvens, ener-

gifördelning samt skadeuppkomst har en analys av vibrationsmätningarna genomförts. Bear-

betningen av materialet har genomförts med ett antal diagram och bedömning av exporterade 

kurvförlopps- och energifördelningsdiagram från projekthemsidan [28]. 

 

4.2.1 Frekvensanalys 

Inledningsvis gjordes en analys av de uppmätta maximala svängningshastigheternas domine-

rade frekvens för att säkerställa de resultat som erhållits från Figur 4-8 till Figur 4-13. För 

analysen gäller precis som tidigare att endast svängningshastigheter över 5 mm/s beaktas på 

grund av satta tröskelvärden för vibrationsmätning vid Citybanan. Frekvensfördelningen för 

de mätvärden som registrerats under 2010 - 2012 i område T-blå har sammanställts och pre-

senteras i Figur 4-14 till Figur 4-16.  
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Figur 4-14 Frekvensfördelning maximal svängningshastighet T-blå 2010 

Som kan utrönas från Figur 4-14 har endast 1 % av mätningarna under 2010 vid T-blå gjorts 

vid frekvenser lägre än 100 Hz och 8 % av vibrationsmätningarna har registrerats vid en fre-

kvens högre än 300 Hz. Majoriteten av mätningarna har därmed utförts vid frekvenser i inter-

vallet 100 - 300 Hz där hälften av mätningarna genomförts i intervallet 200 - 300 Hz.  

 

 
Figur 4-15 Frekvensfördelning maximal svängningshastighet T-blå 2011 

Frekvensfördelningen för PPV under 2011 är det i likhet med 2010 en relativt liten del som har 

registrerats under 100 Hz (5 %) samt över 300 Hz (8 %). Fördelningen mellan de resterande 

intervallen är nästan lika 41 % respektive 46 %. Till skillnad från föregående år är det i inter-

vallet 100 - 200 Hz som de flesta vibrationsmätningarna gjorts.  
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Figur 4-16 visar att under 2012 är frekvensfördelningen liknande de två tidigare åren. En majo-

ritet av vibrationsmätningarna har gjorts i intervallet 100 - 300 Hz men det har blivit vanligare 

att mätningarna registrerats vid 100 - 200 Hz. Utöver det har frekvenser under 100 Hz varit 

vanligare och uppgår under året till 10 % av alla vibrationsmätningar.  

 

 
Figur 4-16 Frekvensfördelning maximal svängningshastighet T-blå 2012 

 

Sammanfattningsvis om vibrationsmätningarna från område T-blå kan det fastställas att de 

flesta vibrationsmätningarna registreras i intervallet 100 - 300 Hz. Endast 9 - 14% av salvorna 

har registrerat utanför detta intervall. Att hälften av vibrationsmätningarna har registrerats vid 

frekvenser över 200 Hz är en indikation på att distansen mellan vibrationskällan och mätpunk-

terna inte är stor. Eftersom om distansen hade varit större skulle materialdämpningen varit 

högre och därmed hade de högfrekventa vågornas amplitud sjunkit.  

    

En analys av frekvensfördelningen för T-centralens andra område T-röd/grön har genomförts 

med samma intervallindelning som för T-blå. För området T-röd/grön presenteras frekvensför-

delningen på samma vis som för T-blå i Figur 4-17 till Figur 4-19.  
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Figur 4-17 Frekvensfördelning maximal svängningshastighet T-röd/grön 2010 

Det kan utrönas i Figur 4-17 att majoriteten av mätningarna registrerades inom intervallet  

100 - 300 Hz. Ungefär 1 % av mätningarna gjordes vid frekvenser över 300 Hz och det var 

betydligt vanligare att de utfördes vid frekvenser under 100 Hz jämfört med T-blå (20 %). Det 

kan bero på att distansen till T-röd/grön är längre jämfört med T-blå och därmed har vibration-

erna utsatts för en större dämpningseffekt. 

 
Figur 4-18 Frekvensfördelning maximal svängningshastighet T-röd/grön 2011 

Till skillnad från vibrationsmätningarna från 2010 uppvisar 2011 att det är vanligare att de 

utförts i intervallet 100 - 200 Hz (57 %). Det var fortfarande få mätningar (1 %) som utförts 

vid frekvenser över 300 Hz och 20 % som registrerats under 100 Hz.   
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Figur 4-19 Frekvensfördelning maximal svängningshastighet T-röd/grön 2012 

Frekvensfördelningen från T-röd/grön från 2012 uppvisar samma trender som föregående år 

och det var vanligare att vibrationsmätningarna registrerades inom intervallet 100 - 200 Hz. 

Under året har endast ett fåtal av mätningarna gjorts med en dominerande frekvens över 300 

Hz och under 100 Hz står fortfarande för ungefär en femtedel av alla mätningar.  

  

Ett sammandrag av resultaten från område T-röd/grön visar att det är vanligare med de två lägre 

frekvensintervallen än för T-blå. Eftersom lågfrekventa vågor i berg utbreder sig längre från 

vibrationskällan beror det troligtvis på att avståndet mellan sprängningsplats och mätpunkterna 

skiljer sig eller skillnader i geologin som ger en annorlunda dämpningssituation.  

 

4.2.2 Skador 

För att analysera vid vilka frekvenser som skador oftast uppkommer kontra hur vibrationerna 

vanligtvis har registrerats har vibrationsmätningarna filtrerats för att visa de där någon form av 

skada har uppkommit. En sammanställning av denna information presenteras för alla åren i 

Figur 4-20. De mätningar som inkluderas för varje salva är baserade på besiktningsprotokollen 

och är därför inte alltid den mätare med kortast avstånd till sprängningen utan endast den mätare 

vilket i besiktningsprotokollen registrerats som den närmaste givaren till den uppkomna skadan. 

Det innebär att det inte nödvändigtvis är den mätare med den högsta svängningshastigheten som 

registrerat som orsaken till skadeuppkomsten.  

 

För varje sprängsalva har energifördelningen i respektive mätpunkt undersökts för att utröna 

vid vilken frekvens den största energin återfinns. Detta genom att analysera de diagram som 

erhållits med hjälp av att den komplexa signal som registreras vid mätaren och översätts med 

så kallade Fourier transformationer. Resultaten från denna analys jämförs med den dominerande 

frekvensen som registrerats för varje vibrationspunkt. 

 

Frekvensfördelningen för den maximala svängningshastigheten då skador har uppkommit vid 

T-blå presenteras i Figur 4-20.  
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Figur 4-20 Frekvensfördelning maximal svängningshastighet vid skadeuppkomst T-blå 2010 - 2012 

 

I frekvensfördelningen för uppkomna skador kan det ses att det är betydligt vanligare att vib-

rationsmätningen för den maximala svängningshastigheten har gjorts vid frekvenser över 300 

Hz. Detsamma är sant för intervallet 200 - 300 Hz, vilket är en procent vanligare än den högsta 

uppmätta andelen under de olika åren. Det antyder att när skador uppkommer är det vanligare 

att den maximala svängningshastigheten registreras vid en frekvens i den högre delen av fre-

kvensintervallet.  

  

Relevant för att avgöra vad det är som faktiskt orsakat skadeuppkomsten behöver frekvensför-

delningen där den största delen av energin i vågrörelsen återfinns. Energins inverkan på ska-

deuppkomsten har undersökts genom att mätdata [28] för de olika vibrationsmätningarna där 

skador inträffat har analyserats. Då det inte alltid finns en huvudfrekvens vid vilken den största 

energin uppkommer har både den högsta och den näst högsta ”energitoppen” registrerats för 

att få en bättre insikt om vid vilken den största energin uppkommit. Skillnaderna mellan den 

största och den näst största energin är inte nödvändigtvis särskilt stor, vilket är anledningen till 

att den näst största energin i mätpunkten registrerats.  

  

För jämförelse med frekvensfördelningarna för den dominerande frekvensen vid den maximala 

svängningshastigheten har ett diagram skapats och det presenteras i Figur 4-21. 
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Figur 4-21 Frekvensfördelning högsta energi T-blå 2010 - 2012 

Figur 4-21 visar att det är en större andel som är över 300 Hz än för den maximala svängnings-

hastigheten. Det är även sant för frekvenser under 100 Hz, dock är avvikelsen relativt liten. 

Frekvensintervallet 100 - 200 Hz är vanligare för den högsta energin än för den maximala 

svängningshastigheten. På grund av detta kan slutsatsen dras att frekvensen vid vilken PPV 

registreras inte alltid motsvarar den frekvens där den högsta energin återfinns.   

 

För att undersöka hur ofta frekvensen för den uppmätta och den högsta energin är samma har 

fyra differensintervall definierats, nämligen <20 Hz, 20 - 50 Hz, 50 - 100 Hz och >100 Hz. 

Resultatet har sedan sammanställts som en procentuell fördelning och presenteras i Figur 4-22. 

 

 
Figur 4-22 Differens i frekvens och den maximala svängningshastigheten och den högsta energin vid T-blå 2010 - 2012 
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Som kan utrönas från Figur 4-22 är en femtedel av vibrationsmätningarna utförda på en frekvens 

inom 20 Hz från den frekvens där den största energin registrerats. En tredjedel har en differens 

mellan 20 och 50 Hz. Dock är nästan 50 % av vibrationsmätningarna utförda på en frekvens 

som avviker med 50 Hz eller mer. Det tyder på att endast hälften av de registrerade mätningarna 

är gjorde inom ”korrekt intervall” om frekvensintervallet är indelade inom de tidigare definie-

rade med en storlek på 100 Hz. Indikationen är att i hälften av fallen bedöms övertramp av 

gränsvärden i svängningshastighet inte på den frekvens där den högsta energin uppkommer.  

 

På grund av att inte den högsta energin utgör lösningen till vilken frekvens som den största 

energin uppkommer vid, undersöktes den näst största energin som förklaring. Först skapades 

ett diagram över frekvensfördelningen för näst högsta energin vilket presenteras i Figur 4-23. 

 

 
Figur 4-23 Frekvensfördelning för den näst högsta energin. T-blå 

Vid jämförelse med den högsta energin frekvensfördelning kan det ses att det är nästan tre 

gånger så vanligt att den näst högsta energin uppstår vid frekvenser under 100 Hz. Det är drygt 

hälften så vanligt att de registrerats vid frekvenser över 300 Hz. Utöver det är det ovanligare 

med frekvenser inom intervallet 200 - 300 Hz med 9 % och en ökning på 5 % kan utrönas för 

intervallet 100 - 200 Hz. Sammanfattningsvis kan det sägas att den näst högsta energin registre-

ras oftare vid en lägre frekvens än för den högsta energin.  

 

Sedan utfördes en beräkning av differensen mellan den dominerande frekvensen för den maxi-

mala svängningshastigheten och frekvensen varvid den näst högsta energin uppkommit.  
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Figur 4-24 Differens i frekvens och den maximala svängningshastigheten och den näst högsta energin vid T-blå 2010-2012 

Differensen uppvisar att mer än hälften av vibrationsmätningarna avviker från den registrerade 

dominerande frekvensen vid maximala svängningshastigheten med mer än 100 Hz. Endast en 

fjärdedel av vibrationsmätningarna är inom 50 Hz från den dominerande frekvensen vilket le-

der till slutsatsen att den näst högsta energin inte är en bättre förklaring till var den dominerande 

frekvensen återfinns.  

  

Fördelningen mellan de olika typerna av skador som registrerats vid besiktningarna av T-cen-

tralen har sammanställts i Figur 4-25. 

 

 
Figur 4-25 Skadefördelning T-blå 2010 - 2012 
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Från Figur 4-25 visas att den vanligaste skadan som registrerats vid besiktningarna vid T-cen-

tralen är utfall av betong vilket innefattar 70 % av skadorna och den näst vanligaste på 21 % 

är utfall av berg. Potentiella förändringar i bergstabilitet såsom knäppningar i anfangen och 

nyuppkomna sprickor i berget uppgår till 9 %. 

 

Frekvensfördelningen då skador registrerats vid sprängbesiktningarna har sammanställts för 

både PPV och för den högsta energin från kurvförloppen från varje enskild salva. Resultaten 

presenteras i Figur 4-26 respektive Figur 4-27. 

 

 
Figur 4-26 Skadefördelning per frekvens för maximal svängningshastighet [%] 

 

 
Figur 4-27 Skadefördelning per frekvens för högsta energi [%] 
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Frekvensfördelningen påvisar att det är vanligare att utfall av betong registreras vid frekvens-

intervallet 200 - 300 Hz än att den högsta energin uppkommer i det intervallet.  

 

4.2.3 Lång-/kortvariga vibrationer 

Inverkan av lång och kortvariga vibrationer har beaktats endast vid delområdet T-blå eftersom 

det är vid denna plats de flesta av skadeuppkomsterna har registrerats samt att endast en hand-

full skador har registrerats vi T-röd/grön vilket gör omfattande analyser svårt.  

  

För att undersöka effekten av upprepade sprängningsinducerade vibrationer skapades diagram 

för den maximala svängningshastigheten under projekttiden för de mätpunkter vid vilka skador 

registrerats. Analysen ämnade att undersöka om skadeuppkomsten påverkas av upprepade 

sprängningar. Exempel av diagram från tre av de av sexton mätpunkter där skador har registre-

rats presenteras i Figur 4-28 till Figur 4-30. Resterande vibrationsmätares resultat presenteras i 

Bilaga 7. 

 

 
Figur 4-28 Vibrationshändelser registrerade vid T-blå mätare 276 tillsammans med uppkomna skador. Gränsvärde 92 mm/s 
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Figur 4-29 Vibrationshändelser registrerade vid T-blå mätare 278 tillsammans med uppkomna skador. Gränsvärde 68 mm/s 

[28] 

 

 
Figur 4-30 Vibrationshändelser registrerade vid T-blå mätare 282 tillsammans med uppkomna skador. Gränsvärde 68 mm/s 

[28] 

Resultaten från undersökningen av vibrationsmätarna över tiden påvisar att skador vanligtvis 

inträffar vid tillfällen då flera vibrationshändelser har inträffat som är i det övre området för 

svängningshastigheten. Det kan fastställas att generellt uppkommer inte skador vid de högsta 

svängningshastigheterna. Endast ett relativt litet antal av vibrationsmätningarna har uppnått 

svängningshastigheter över de uppsatta gränsvärdena.  

 

Effekten av upprepade vibrationshändelser kan ses genom att de högsta svängningshastighet-

erna inte alltid ger skador men det är vanligare att skador inträffar även vid lägre vibrationsni-

våer efter att ett större antal vibrationshändelser har inträffat. Det kan dock ses att väldigt få 

skador har inträffat under tidsperioder med vibrationshändelser under 10 mm/s.   
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För att kunna förutsäga effekten av upprepade vibrationshändelser bör det därför upprättas ett 

tröskelvärde för vad som skall räknas som en vibrationshändelse. Fallstudien av T-blå indikerar 

att denna gräns kan sättas till 10 mm/s men exkluderar inte att ett högre värde kan användas. 

 

4.3 Resultat Odenplan 

Studien av övervakningen av den befintliga tunnelbanan för vibrationer vid Odenplan har ut-

förts för att utröna om och i vilken utsträckning vibrationsnivån har motsvarat förväntningarna. 

Det har utförts genom en jämförelse mellan planerade svängningshastigheter och de uppmätta 

vibrationsnivåerna noterade vid sprängbesiktningarna. För varje notering av uppkomna skador 

vid besiktningarna har den närmsta vibrationsmätarens kurvförlopp analyserats för att utröna 

orsaken. Övertramp av gränsvärden har analyserats genom att undersöka vibrationsmätarens 

kurvförlopp för att avgör om de beror på enskilda toppar i svängningshastigheten. Frekvens-

fördelningen för den dominerande frekvensen har kontrollerats genom plottning mot den max-

imala svängningshastigheten.  

 

4.3.1 Avvikelser från planerad 

Den initiala bedömningen som utfördes vid fallstudien av Odenplan var likt T-centralen en 

undersökning hur väl de prognostiserade värdena för svängningshastighet har stämt överens 

med det uppmätta vid sprängningsarbetenas utförande. I likhet med T-centralen har progno-

serna i besiktningsprotokollen delats i tre intervall nämligen <10 mm/s, 10 - 30 mm/s och >30 

mm/s. Värdena är inte relaterade till de gränsvärden som upprättats för den konstruktiva säker-

heten utan endast förväntade svängningshastigheter. Resultaten av undersökningen presenteras 

som tre diagram för hela området i Figur 4-31 till Figur 4-33. 

 

 
Figur 4-31 Vid Odenplan maximalt uppmätt svängningshastighet för prognos <10 mm/s 

 

Resultatet från vibrationsmätningarna med prognostiserad svängningshastighet under 10 mm/s 

är att endast 6 st avvikelser har registrerats, varav ingen har överstigit 30 mm/s. Antalet vib-

rationsmätningar är lågt, totalt är det endast 13 st inom prognosintervallet.  
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Figur 4-32 Vid Odenplan maximalt uppmätt svängningshastighet för prognos 10 - 30 mm/s 

Som Figur 4-32 indikerar gäller att för prognosintervallet 10 - 30 mm/s uppmättes 9 st avvikel-

ser över det planerade svängningshastigheterna. Antalet avvikelser kan sägas vara relativt litet 

i förhållande till det totala antalet vibrationsmätningar. Majoriteten av vibrationsmätningarna 

har genomförts från mitten av 2012 till slutet av 2013. 

 

 
Figur 4-33 Vid Odenplan maximalt uppmätt svängningshastighet för prognos >30 mm/s 

Det kan ses att ett flertal av vibrationsmätningarna har utförts vid svängningshastigheter över 

den planerade nivån 30 mm/s. Vid jämförelser med besiktningsprotokollens skadenoteringar 

så har de flesta av skadorna uppkommit i detta prognosintervall. Skadorna som har registrerats 
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har delats upp efter typ av skada: utfall av betong, utfall av berg och bergstabilitet. Bergstabi-

litet inkluderar knäppningar från berget, nyuppkomna sprickor och övriga indikationer på ett 

förändrat bergtillstånd.  

 

4.3.2 Övertramp 

För bedömning av den konstruktiva säkerheten och för bedömning av gränsvärdenas relation 

till uppkomna skador har en undersökning av registrerade övertramp utförts. De mätningar 

varvid ett övertramp registrerats har undersökts mer ingående med hjälp av kurvförloppet [29] 

för att avgöra om den förhöjda svängningshastigheten endast beror på en vibrationstopp eller 

om salvan varit konsekvent över gränsvärdet.  

  

Vid undersökningen upptäcktes att övertramp i förhållande till upprättade gränsvärden endast 

inträffat under 2012. Det bör tilläggas att endast ett relativt litet antal av det totala antalet vib-

rationsmätningar har registrerats som övertramp. Resultaten av undersökningen av övertramp 

vid Odenplan under 2012 presenteras i Figur 4-34. 

 

 
Figur 4-34 Övertramp vibrationsnivå i procent för Odenplan 2012 [29] 

Det visas i Figur 4-34 att tre av de registrerade övertrampen av gränsvärden vid Odenplan har 

lett till registrerade skador i besiktningsprotokollen. De övertrampen har varit två med 20 - 30% 

respektive en över 30 % av svängningshastigheten. För att avgöra om övertrampen har upp-

kommit vid ett övertramp med en vibrationstopp eller inte, analyserades kurvförloppen. Mät-

ningar där en topp observeras filtrerades bort. Resultatet av övertrampen efter filtrering visas i 

Figur 4-35. 
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Figur 4-35 Övertramp vibrationsnivå i procent för Odenplan 2012 [29] 

Vid jämförelse av resultaten innan och efter filtrering kan det utläsas att de flesta av vibrations-

mätningarna som inte har lett till skada har varit ett resultat av en enskild vibrationsspik. Skador 

vid Odenplan har skett vid övertramp med 20 - 30%. 

 

4.3.3 Frekvensberoende 

Undersökningen av frekvensberoendet vid Odenplan för sprängningsinducerade vibrationer vid 

Citybanans drivning redovisas per år. Syftet med undersökningen är att finna vilka frekvensin-

tervall som bör användas för vidare analys av vibrationsmätningarna. Vibrationsmätningarna 

filtrerades likt analysen vid T-centralen att endast svängningshastigheter över 5 mm/s inklude-

rades. I Figur 4-36 till Figur 4-38 presenteras den dominerande frekvensen beroende på den 

maximala registrerade svängningshastigheten. 

 

 
Figur 4-36 Maximal svängningshastighet beroende på frekvens för Odenplan 2011 
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Som kan utrönas från Figur 4-36 återfinns de flesta av vibrationsmätningarna i frekvensinter-

vallet 120 - 300 Hz. De maximala svängningshastigheterna som registrerats under året är rela-

tivt låga med ett maximalt värde på 13,3 mm/s.  

 

 
Figur 4-37 Maximal svängningshastighet beroende på frekvens för Odenplan 2012 

Den maximala svängningshastigheten under 2012 var generellt högre än föregående år och de 

högsta värdena återfinns som diagrammet visar i intervallet 50 - 300 Hz. Troligtvis på grund 

av att avståndet mellan tunnelbanan och Citybanan var som minst i mitten av projekttiden. 

Noterbart är att de absolut högsta svängningshastigheterna har uppkommit vid relativt låga 

frekvenser (<100Hz).  

 

 
Figur 4-38 Maximal svängningshastighet beroende på frekvens för Odenplan 2013 
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I Figur 4-38 kan det utläsas att de största svängningshastigheterna uppkommer i intervallet 

50 - 300 Hz. Den högsta svängningshastigheten som registrerades under perioden var ca 63 

mm/s vilket är en sänkning mot föregående år.  

 

Sammanfattningsvis har frekvensintervallet för de högsta svängningshastigheterna vid Oden-

plan varit 50 - 300 Hz. På grund av det samt vid jämförelser med resultaten från fallstudien av 

T-centralen har det valts att för vidare analyser använda samma frekvensintervall som tidigare: 

<100 Hz, 100 - 200 Hz, 200 - 300 Hz och >300Hz.  

 

4.4 Analys Odenplan 

För att kunna undersöka om de värden som uppmätts stämmer överens med avseende på fre-

kvens, energifördelning samt skadeuppkomst har en analys av vibrationsmätningarna utförts. 

Bearbetningen av materialet har gjorts och bedömning av exporterade kurvförlopps- och ener-

gifördelningsdiagram från projekthemsidan [29]. 

 

4.4.1 Frekvensanalys 

För att säkerställa resultaten angående frekvensens inverkan på den maximala svängningshas-

tigheten gjordes en frekvensfördelning av den dominerande frekvensen för PPV. Likt de tidi-

gare analyser har vibrationsmätningarna som har en svängningshastighet under 5 mm/s beak-

tats. Frekvensfördelningen för Odenplan presenteras som ett resultat per år i Figur 4-39 till Figur 

4-41.  

 

 
Figur 4-39 Frekvensfördelning för maximal svängningshastighet vid Odenplan 2011 

Frekvensfördelningen från 2011 visar att 76 % av vibrationsmätningarna har en dominerande 

frekvens över 200 Hz varav 7 % är över 300 Hz. Ingen av vibrationsmätningarna gjordes med 

en dominerande frekvens under 100 Hz. Intervallet som indikerades vid undersökningen av 

frekvensens inverkan på den maximala svängningshastigheten 100 - 300 Hz bekräftas med 

resultatet ovan.   
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Figur 4-40 Frekvensfördelning maximal svängningshastighet vid Odenplan 2012 

Det vanligaste frekvensintervallet är 100 - 200 Hz med 47 % av mätningarna och näst vanligast 

är 200 - 300 Hz med 40 %. Det innebär att i intervallet 100 - 300 Hz har 87 % av vibrations-

mätningarna för PPV registrerats. Endast 5 % av mätningarna har uppmätts vid en dominerande 

frekvens under 100 Hz och 8 % över 300 Hz. 

 

 
Figur 4-41 Frekvensfördelning maximal svängningshastighet vid Odenplan 2013 

Frekvensfördelningen för Odenplan under 2013 påvisar att majoriteten av vibrationsmätning-

arna utförs vid en dominerande frekvens mellan 100 - 300 Hz där de flesta av dem är inom 

intervallet 100 - 200 Hz. En ökning av vibrationsmätningarna som utförs vid en frekvens under 

100 Hz kan fastställas, här är det till 9 %. Endast 1 % av mätningarna uppmättes vid frekvenser 

över 300 Hz.   

4%

47%43%

6%

<100Hz 100-200Hz 200-300Hz >300 Hz

9%

55%

35%

1%

<100 Hz 100-200 Hz 200-300 HZ >300 Hz



 

66  

  

 

4.4.2 Skador 

Sambandet mellan frekvensfördelningen för den maximala svängningshastigheten och upp-

komna skador som registrerats vid sprängbesiktningarna har undersökts för att avgöra om någon 

trend kan utrönas. Mätpunkten som inkluderas i bedömningen är den mätare som registrerats 

som den närmast till den uppkomna skadan och är därmed inte nödvändigtvis densamma som 

mätaren med kortast avstånd till eller högsta svängningshastigheten i sprängsalvan. Resultatet 

från analysen presenteras i Figur 4-42. 

 

 
Figur 4-42 Frekvensfördelning uppkomna skador vid Odenplan 2011-2013 

För resultatet av analysen kan inte någon annorlunda frekvensfördelning påvisas vid jämförelse 

med frekvensfördelningen under 2012 då de flesta av skadorna har uppkommit. Det största in-

tervallet är 100 - 200 Hz och står för 47 % av alla vibrationsmätningar.  

 

4.5 Analys upprättande av frekvensberoende gränsvärde 

För att ge förslag till gränsvärden inom olika frekvensintervall kan den Schweiziska standarden 

SN 640 312 [11] användas som utgångspunkt. De intervall som presenteras i den standarden är 

enligt Tabell 6 under 30 Hz, 30 - 60 Hz och över 60 Hz. Vid analys av de gränsvärden som 

upprättats i standarden kan utrönas att gränsvärdena öka nära linjärt med ökad frekvens. Anta-

gande för analysen är att den nedre frekvensen i varje intervall används som jämförelsetal för 

gränsvärdet. Det vill säga att gränsvärdena för 0 Hz, 30 Hz och 60 Hz sätts till 45, 60 respektive 

90 mm/s. Inverkan av frekvensen analyseras för att visa hur gränsvärdet beror på det undre 

värdet i ett frekvensintervall, resultatet presenteras i Figur 4-43. 
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Figur 4-43 Analys av gränsvärde beroende av den undre frekvensen i intervallen i SN 640 312 [11]. 

Som kan utrönas från figuren ovan så är ekvationen för trendlinjen linjärt beroende. 

 

𝐺𝑟ä𝑛𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑃𝑃𝑉 =
3∗𝑈𝑛𝑑𝑟𝑒𝑓𝑟𝑒𝑘𝑣𝑒𝑛𝑠𝑖𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑙

4
+ 42,5   (30) 

 

Med hjälp av ekvation (30) ovan skapades en tabell med gränsvärden som är linjärt beroende 

av frekvensen för de intervall som utnyttjas för frekvensanalysen i fallstudierna. Resultatet av 

beräkningarna presenteras i Tabell 7. 

 
Tabell 7 Beräkning av möjliga gränsvärden för övriga frekvenser enligt analys av SN 640 312 [11]  

Frekvens [Hz] Förslag till Gränsvärde [mm/s] 

<30 Hz 45 

30 - 60 Hz 60 

60 - 100 Hz 90 

100 - 200 Hz 117.5 

200 - 300 Hz 192.5 

>300 Hz 267.5 

 

Det kan ses i Tabell 7 att om det linjära beroendet för gränsvärden extrapoleras så att de gäller 

för högre frekvensintervall skulle gränsvärdena för de högre frekvenserna ökas markant. Det 

måste tilläggas att den Schweiziska standarden beaktar bra bergförhållanden så dessa gräns-

värden bör istället användas för att ge ett riktvärde för en potentiell faktor för beaktning av 

frekvensen inverkan på gränsvärden.  
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5 Diskussion 

Övervakningen av Citybanan har resulterat i ett stort antal mätningar av sprängningsinducerade 

vibrationer. I kapitlet kommer kraven ställda i SL:s föreskrifter, Svensk standard och internat-

ionella standarder behandlas. Inverkan av den maximala svängningshastigheten och frekven-

sens inverkan på sprängningsinducerade vibrationer diskuteras.  

  

Potentiella brister i undersökningen av Citybanans vibrationsmätningar inkluderar t.ex. berg-

förhållanden, variationer i avstånd mellan salvor och mätpunkter, varierande samverkande 

laddning samt tidigare lösa bergmassor och konstruktionsdelar ej identifierade i studien.   

  

Bergförhållandena har inte studerats i detalj för varken T-centralen eller Odenplan och är där-

med en potentiell felkälla. Om vidare studier av frekvensens inverkan på vibrationsresultat 

skall genomföras bör en detaljerad studie av den aktuella bergmassan utföras. Relaterat till en 

undersökning av bergförhållandena är att besiktning och kartläggning av tidigare lösa berg-

massor och konstruktionselement för att kunna avgöra om noterade skador vid provspräng-

ningar faktiskt är nyuppkomna skador.  

  

Variationer i avstånd mellan vibrationsmätarnas placering och sprängningsplatsen är en be-

gränsning som uppkommer eftersom det är sällan som sprängningar utförs på samma plats och 

därför varierar avstånden till varje enskild mätare vid varje salva. För vidare forskning bör en 

studie ha väl definierade avstånd likt Hjulstaprojektet för att kunna minimera effekten av fel-

källor.   

  

Den samverkande laddningen för varje salva har utformats genom kontinuerlig uppföljning av 

de platsspecifika konstanterna i den empiriska modellen för att kontrollera den maximala 

svängningshastigheten. Att den samverkande laddningen utformas efter PPV medför att 

övertramp av gränsvärden förmodligen beror på att den samverkande laddningen blir annat än 

förväntad. Antingen genom att fler borrhål än planerat detonerar samtidigt, en större specifik 

laddning i enskilda borrhål med mera. Orsaken kan utrönas men i de resultat som registrerats i 

fallstudie har ingen specifik laddning registrerats vid avvikelser. På grund av det bör istället en 

studie inkludera ett flertal olika samverkande laddningar med ett borrhål per salva för att utröna 

om och hur den har en effekt på frekvens, energimängd mm.   

 

5.1 Svensk Standard och SL:s förskrifter  

SL:s förskrifter är idag en av få regelverk där gränsvärden för sprängningsinducerade vibrat-

ioner för underjordsanläggningar behandlas. Det finns fortfarande utrymme för förbättring som 

studien visat t.ex. beaktar regelverket inte inverkan av frekvensen. En specifik svängningshas-

tighet har inte samma påverkan om frekvensen är hög kontra låg. Det finns möjligheter för att 

tillämpa frekvensen inverkan på samma sätt som övriga faktorer.  

  

Inverkan av upprepade vibrationshändelser på samma plats behandlas endast i form av en re-

kommendation att gränsvärdet skall sänkas om bergmassan utsätts för sprängning som ger ut-

mattningseffekter. Hur en sådan sänkning skall implementeras är dock inte klarlagt. För att 

komplettera de gällande föreskrifterna så att antalet vibrationshändelser på en specifik plats 

beaktas kan den Schweiziska standarden användas som utgångspunkt. Det skulle innebära att 
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gällande föreskrifter kompletteras med en faktor som beaktar antalet händelser. Värdet för fak-

torn kan väljas med hjälp av en tabell som presenterar föreslagna värden inom förutbestämda 

intervall av vibrationshändelser.  

 

Grunden till SL:s föreskrifter avseende ökning av gränsvärden för vibrationsnivåer är Svensk 

standard SS 460 48 66. Det har inneburit att bristerna i Svensk standard kan återfinnas även i 

SL:s föreskrifter. Men skillnaden är som visats i rapporten att Svensk standard endast gäller 

för ovanjordskonstruktioner. Eftersom fallstudien inte inkluderar ovanjordskonstruktioner kan 

inga slutsatser direkt dras från Svensk standard avseende effekter av frekvensen, energimäng-

der och övertramp av gränsvärden. Beaktas de internationella standarderna som undersökts 

indikeras det däremot att frekvensen har en inverkan på uppkomsten av skador och därmed bör 

gränsvärdet med avseende på PPV sänkas vid låga frekvenser.  

 

5.2 Vibrationskrav  

De krav som ställs i standarderna som studerats varierar beroende på ländernas olika erfaren-

heter med avseende på bergarbeten och likt Svensk standard är det endast ett fåtal som beaktar 

effekterna på underjordsanläggningar. Litteraturstudien visar att de flesta internationella stan-

darderna endast omfattar ovanjordskonstruktioner. Det är bara ett fåtal som specifikt behandlar 

vibrationsnivåers påverkan på underjordskonstruktioner i berg.  

  

Variationen i vilka parametrar som beaktas är stor, gemensamt för samtliga regelverk är dock 

att gränsvärdet sätts på den maximala svängningshastigheten. Det är ett relativt enkelt och till-

lämpbart sätt att begränsa skadorna som kan uppkomma till följd av sprängningsarbeten i när-

området av en underjordsanläggning. Dock finns en risk att gränsvärdena blir för strikta om 

inte korrekta faktorer används som en del av bedömningen.  

  

Tabellerade värden tillämpas för att etablera gränsvärden i den tyska och den Schweiziska 

standarden, dessa beror endast på ett fåtal faktorer som antal händelser och frekvensen. Tabell-

lerade värden presenterade i dessa standarder möjliggör inte gränsvärden som är beroende av 

geologin, förstärkningssituation och avstånd, vilket begränsar möjligheterna för korrekt upp-

rättade gränsvärden. Dock är svängningshastigheten ett enkelt system för entreprenörer som 

skall tillämpa regelverken i ett byggprojekt.  

  

Alternativet som tillämpas bland annat i de norska, svenska och finska regelverken är att ett 

antal faktorer bedöms för att tillsammans med en okorrigerad svängningshastighet ge ett gräns-

värde. Värden för faktorer sätts enkelt genom att upprätta intervall och beskrivningar för till-

ståndet i anläggningen som ger ett specifikt värde på faktorerna. Det möjliggör en förenklad 

bedömning av anläggningens förutsättningar att motstå sprängningsinducerade vibrationer och 

därigenom etablera ett gränsvärde för konstruktionen.  

 

5.3 Maximala Svängningshastigheten 

Den maximala svängningshastigheten registrerad vid T-centralen och Odenplan var 192 mm/s 

respektive 149 mm/s. Den maximala svängningshastigheten registreras vanligtvis med en do-

minerande frekvens inom intervallet 100 - 300 Hz. Relativt få av vibrationsmätningarna har 

haft en registrerad skada som kan kopplas en svängningshastighet som är högre än de upprät-

tade gränsvärdena.  
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Uppskattning av den maximala svängningshastigheten kan utföras med empiriska metoder som 

är beroende av bergförhållanden vid varje sprängningsplats. Det beror på att bergmassan i vil-

ken vågen färdas har varierande egenskaper. Den innehåller olika diskontinuiteter och har va-

rierande gånghastighet mellan varje mätare och sprängningsplatsen. Därmed utsätts vågen för 

en olika mängd dämpning vid varje sprängning. Det innebär att kontinuerlig uppdatering och 

uppföljning av det områdesspecifika parametrarna erfordras för att metoden skall vara relevant 

att använda.   

  

Reducering av sprängpåverkan på den omgivande bergmassan och anläggningar sker vanligt-

vis genom att utnyttja försiktig sprängning. Det kan göras genom att minska den samverkande 

laddningen för att minska den maximala svängningshastigheten. Det innebär att borrhål måste 

göras tätare, avkortade salvor eller uppdelade salvor. Alla dessa metoder har en påverkan på 

indrivningshastigheten så ett för restriktivt gränsvärde på svängningshastigheten kommer leda 

till en ökad tid för projektet. Det har även ekonomiska aspekter som gör det intressant för de 

involverade parterna i ett projekt att korrekta gränsvärde sätts upp.  

 

5.4 Frekvensinverkan 

Frekvensens inverkan på skadeuppkomsten i underjordkonstruktioner är idag inte något som 

beaktas i varken Svensk Standard SS 460 48 66 [6] eller SL:s föreskrifter [3]. Att låga frekven-

ser är mer skadliga än höga har stöd i teori men exakt var gränsen går mellan hög och låg 

frekvens är inte lika entydigt. Vid jämförelse med regelverk och standarder från andra länder 

som gjorts i denna rapport kan utrönas att frekvensen kan inkluderas vid upprättande av gräns-

värden för vibrationsnivåer. Detta genom att upprätta ett antal intervall som ger ett faktorvärde 

för justering av gränsvärden. Vilket i sin tur gör att etablering av gränsvärden blir är relativt 

enkelt utföra.  

  

Fallstudien påvisas att majoriteten av vibrationsmätningarna återfinns vid en dominerande fre-

kvens som ligger i intervallet 100 - 300 Hz. Trots det har en fjärdedel av de skador som regi-

strerats uppkommit i samband med vibrationsmätningar med en dominerande frekvens utanför 

detta intervall. Det är relevant för att förutsäga en potentiell skadeuppkomst om frekvensen är 

hög eller låg vid en förutbestämd svängningshastighet. Variationer i dominerande frekvensen 

kan bero på att dämpningen som vågen utsatts för är beroende på att avståndet och geologin 

varierar mellan varje sprängningsplats och mätpunkten.   

  

Ytterligare ett argument för att frekvensen bör tas i beaktning är att den maximala energin 

uppkommer i ett annat frekvensintervall än vid vilken den maximala svängningshastigheten 

återfinns. En våg oavsett frekvens måste innefatta en viss mängd energi för att kunna orsaka 

skador. Om den dominerande frekvensen vid vilken PPV registrerats innehåller en låg energi 

bör inte den vibrationsrörelsen vara lika skadlig som där den högsta energin registreras.   

  

Att tillämpa energin som ett begränsningsvärde skulle innebära mer analys av information från 

varje vibrationsmätning och därmed försvåra sprängningsarbetet. På grund av att energin i en 

vibrationsvåg beror på amplituden, svängningshastigheten och frekvensen är det ett komplext 

system som avgör energimängden inom ett specifikt frekvensintervall. Det kan beaktas genom 

att vibrationsmätningar av svängningshastigheten i ett tunnelprojekt genomförs vid flera spe-

cificerade frekvensintervall.  
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5.5 Övertramp 

Det kan inte sägas att övertramp alltid leder till skador eftersom ett flertal av vibrationsmät-

ningarna som registrerats över gränsvärdena inte har lett till några registrerade skador vid be-

siktningarna. En av orsakerna till att skador inte uppkommer är bland annat att övertramp re-

lativt ofta beror på enskilda korta toppar i svängningshastigheten under en sprängsalva. Det 

kan dock inte förklara avsaknaden av skadeuppkomst eftersom det har registrerats övertramp 

som inte berott på en enskild topp utan att skador inträffat. Dessutom har inte alla skador som 

registrerats inträffat i samband med ett övertramp av gränsvärden.  

  

Vad som kan utrönas från analysen är att av de totala antalet övertramp är det endast en del 

som faktiskt leder till skador och det skulle underlätta om spikar i svängningshastigheten vid 

övertrampen filtreras bort innan bedömning om utökad syneförrättning erfordras. Det har stöd 

i undersökningen eftersom av de salvor där ingen skada har noterats, filtreras den största delen 

bort på grund övertrampet bestått av en enskild vibrationtopp.  

  

I föreskrifterna kan det tilläggas en paragraf där enskilda vibrationstoppar hanteras genom att 

definiera hur stor del av salvan som måste vara över gränsvärdet för att räknas som ett 

övertramp. Det skulle innebära mer hantering och analys av vibrationsmätningarna men däre-

mot spara tid genom att inte besikta bergkonstruktionen i onödan. Därmed också spara tid ge-

nom minimering av produktionsstopp på grund av utökad syn som efterfrågas i SL:s föreskrif-

ter vid övertramp av gränsvärde.  

 

5.6 Upprepade vibrationshändelser 

Effekten av upprepade vibrationshändelser kan utrönas från studien där resultatet indikerar att 

vid de flesta av vibrationerna då skador registrerats inte har varit vid övertramp av gränsvärden. 

Det påvisas också att stundtals har varit en serie med mätningar vid en relativt höga hastigheter. 

Troligtvis när sprängningsarbeten varit på ett relativt kort avstånd från vibrationsmätaren. Av 

mätningarna i dessa serier är det endast ett fåtal som överstiger gränsvärdena upprättade för 

varje enskild mätare.  

  

De flesta av skadorna registreras före, efter eller under de serier som har markant högre PPV 

än resterande vid mätaren. Orsaken till detta kan vara flera t.ex. att den relativt höga sväng-

ningshastigheten, frekvensinnehållet eller energimängden för varje mätning. Men vad som kan 

fastställas är att det finns klara tendenser att upprepade vibrationshändelser vid en och samma 

plats ökar risken för att skador uppkommer. Det uppvisas också att det krävs en minsta mängd 

i svängningshastighet då väldigt få skador har uppkommit vid svängningshastigheter under  

10 mm/s trots ett stort antal händelser.   

  

För att implementera effekten av upprepade sprängningar i SL:s föreskrifter bör ett tröskel-

värde definieras för att avgöra vad som skall räknas som en vibrationshändelse. Som tidigare 

nämnt uppvisar fallstudien av T-blå att ett lämpligt tröskelvärde för bergtunnlar är 10 mm/s 

eftersom det inte kan påvisas någon påverkan av sprängningsinducerade vibrationer under 

denna svängningshastighet.   

  

Ett tillägg för beräkningsmodellen för ett ökat gränsvärde bör genomföras likt det system som 

utarbetats för den Schweiziska standarden där ett intervall för antal vibrationshändelser skall 
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utföras. Det kan ske genom en faktor som beaktar detta och metoden kan baseras på existerande 

standarder eller via ett fältförsök där effekterna av ett stort antal upprepade sprängningar över 

tröskelvärdet 10 mm/s utförs.    

 

5.7 Rekommendationer för uppdatering av SL föreskrifter 

Rekommendationer för uppdatering av SL:s föreskrifter med avseende på sprängningsinduce-

rade vibrationer presenteras som punktlista nedan.  

  

• Ny faktor med avseende på frekvensen inverkan på skadeuppkomsten, Rx bör introdu-

ceras i beräkningsmodell för utredning om ökat tillåtet gränsvärde. Ett specifikt värde 

för faktorn Rx bör etableras för ett litet antal frekvensintervall för att göra det praktiskt 

användbart. Det kan t.ex. göras genom fältförsök.  

• En ny faktor Ra som beaktar antal vibrationshändelser bör inrättas i beräkningsmodell 

för utredning om ökat tillåtet gränsvärde för att beakta dess påverkan på skadeupp-

komsten. Värden för faktorn Ra bör säkerställas genom fältförsök där ett stort antal 

provsprängningar genomförs vid samma område.  

• Vid bedömning av övertramp bör en definition av hur stor del av sprängsalvan i sekun-

der som måste överstiga ett gränsvärde för att räknas som övertramp.  

  

Ett exempel på hur metoden för beräkning av ökade gränsvärden för vibrationsnivåer kan kom-

pletteras avseende frekvensens inverkan presenteras i Tabell 8. Intervallen har tagits fram ge-

nom att kombinera de vanligaste frekvensintervallen från fallstudien med de frekvensintervall 

som upprättats i den Schweiziska standarden SN 640 312 [11]. Den Schweiziska standarden är 

den enda som undersökts som beaktar påverkan på bergkonstruktioner under jord med avse-

ende på frekvensen.  

 
Tabell 8 Rx för beaktning av frekvensens inverkan på gränsvärde för PPV 

Rx Faktor för frekvensinverkan Rx-värde 

A <30 Hz 0.6 

B 30 - 60 Hz 0.9 

C 60 - 100 Hz 1.3 

D >100 Hz 1.7 

 

Värdet på faktorn Rx har satts så att den idag etablerade okorrigerade svängningshastigheten 

för bergkonstruktioner enligt SL:s föreskrifter (70 mm/s) kombineras med de svängningshas-

tigheter som presenterats i den Schweiziska standarden. För frekvensintervall som ej återfinns 

i den Schweiziska standarden, har en faktor bestämts så att den tillsammans med okorrigerade 

svängningshastigheten motsvarar interpolerade gränsvärden som presenterats i Tabell 7. För 

att minska antalet intervall har frekvensintervallen över 100 Hz sammanslagits till ett intervall.   

  

Med utgångspunkt i den Schweiziska standarden SN 640 312 [11] har ett förslag till hur en 

tabellbedömning av faktorn Ra kan utföras. Från fallstudien kan det utrönas att vibrationer med 

en maximal svängningshastighet under 10 mm/s inte uppvisar någon inverkan på upprepade 

sprängningar. Därför bör det tilläggas en definition i föreskrifterna vad som räknas som en 

vibrationshändelse. Ett exempel på hur bedömning av faktorn Ra kan genomföras presenteras 

i Tabell 9.  
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Tabell 9 Ra beaktning av upprepade vibrationshändelser 

antal händel-

ser 

Ra-värde 

<1000 1 

1000-10000 0.4 

>100000 0.2 
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6 Slutsatser och fortsatt arbete 

Litteraturstudien visar att dagens standarder och regelverk inom SL tar vid upprättande av 

gränsvärden för sprängningsinducerade vibration hänsyn till ett antal faktorer. Exempelvis tas 

tunnelns användningsområde, bergkvaltitet, förstärkningslösning och avstånd till sprängning i 

beaktning.   

 

Frekvensen har enligt vågteori i bergmassor en inverkan på materialdämpningen och därmed 

amplituden och den maximala svängningshastigheten. En högre frekvens har en högre dämp-

ning än en låg och därmed färdas kortare i en bergmassa eftersom amplituden sjunker fortare. 

Då amplituden är en av de faktorer som är mest avgörande för om skador uppkommer vid våg-

rörelser i berg, så är frekvensen en viktig parameter vid etablering av gränsvärden för vibrat-

ioner. Relativt sett så är en lågfrekvent våg mer skadlig än en som en högfrekvent med samma 

svängningshastighet.  

 

Till skillnad från övriga standarder som undersökts inkluderar SL:s rekommendationer vid be-

räkning av ökat gränsvärde för sprängningsinducerade vibrationer inte någon faktor som beak-

tar frekvensen. Det finns en risk att gränsvärdena inte sätts korrekt med avseende på hur skadlig 

en vågrörelse faktiskt är. 

 

Analysen av mätdata från citybanans drivning påvisar inte några entydiga resultat var det gäller 

korrelation mellan frekvens och uppkomna skador på närliggande anläggningar.   

 

Övertramp av gränsvärden har ofta orsakats av en enskild vibrationstopp och därmed inte varit 

representativ för hela kurvförloppet. Den dominerande frekvensen antyds ha en inverkan på när 

skador uppkommer då det är vanligare att skador uppkommer i de lägre frekvensintervallen. Att 

registrera ett övertramp vid en lägre dominerande frekvens är dock inte någon garanti för att 

skador uppkommer.  

 

Vid registrering av vibrationssignalen har inte denna frekvensfiltrerats så därför är det inte möj-

ligt att avgöra inom vilket frekvensintervall som den största energimängden återfinns. För fram-

tida arbete och analyser bör vibrationssignalen filtreras i ett antal frekvensintervall för att bättre 

kunna analysera vid vilka svängningshastigheter och frekvenser som den största energin i vågen 

återfinns.  

 

6.1 Rekommendation för uppdatering av föreskrifter 

Slutsatsen avseende uppdatering av SL:s gällande föreskrifter är att för beräkning av ökat gräns-

värde för tillåtna svängningshastigheter, ska kompletteras med en faktor som beaktar frekven-

sen och en faktor som beakta antalet vibrationshändelser på en specifik plats, se kap 5.7.  

 

För att erhålla frekvensberoende gränsvärden kan faktorn Rx som beror på frekvensintervall 

läggas till som bedömningspunkt.  För att beakta upprepade vidrationshändelser kan också fak-

torn Ra inkluderas för att ta hänsyn till långsiktig påverkan av sprängningsinducerade vibrat-

ioner. Exakta värden för dessa faktorer bör etableras genom ytterligare fältförsök. 
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6.2 Rekommendationer för fortsatt arbete 

Resultaten från vibrationsövervakningen av SL:s anläggningar vid Citybanans drivning inte är 

entydiga för vid vilka frekvenser skador uppkommer. Fortsatta studier bör genomföras där vib-

rationsmätningar genomförs vid ett antal specificerade frekvensintervall. Med utgång från 

denna rapport rekommenderas att frekvensintervallen som bör beaktas vid vidare forskningen 

är:  

  

• <30 Hz  

• 30 - 60 Hz  

• 60 - 100 Hz  

• 100 - 200 Hz  

• 200 - 300 Hz   

• >300 Hz  

  

De frekvensintervall som presenterats för vidare studier baseras på de frekvensintervall som 

användes vid interpolering av gränsvärden enligt Tabell 7.   

  

För att kunna använda de föreslagna faktorerna som presenterats i rekommendationerna bör 

ett forskningsprojekt inkluderande ett eller flera fältförsök utföras. Fältförsöken bör ske med 

varierande samverkande laddning så att olika PPV åstadkoms i flera sektioner för olika berg-

förhållanden. Detta för att utröna vid vilken svängningshastighet och dominerande frekvens 

som skador uppkommer. Den informationen möjliggör att korrekta gränsvärden kan identifie-

ras för olika frekvensintervall. Det bör innan ett fältförsök genomförs finnas ett väl utvecklat 

system för att karakterisera skador.   

Ett väl definierat intervall för frekvensfiltrering kommer att erfordras för att en korrekt vibrat-

ionsmätning av svängningshastigheten skall kunna genomföras. En frekvensfiltrering möjlig-

gör att korrekta slutsatser kan dras från vibrationsmätning avseende övertramp av gränsvär-

den.  

För att bekräfta de observerade effekterna av upprepade sprängningar bör fältförsök med ett 

stort antal provsprängningar utföras i närheten av en underjordsanläggning. För att värdena 

som har föreslagits enligt den Schweiziska standarden SN 640 312 [11] skall kunna bekräftas 

som relevanta för svenska bergförhållanden. Provsprängningar bör utföras så att svängnings-

hastigheten överstiger 10 mm/s, vilket indikerades vara gränsen för skadeuppkomst enligt fall-

studien.   
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8.1 Bilaga 1. 

 
Tabell 10 NS 8141-1 Originaltabell för gränsvärden för tunnlar/bergrum i norsk vibrationsstandard. 
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8.2 Bilaga 2. 

 

8.2.1 Krav på instrument 

- Gränsvärden som entreprenör har att följa mäts i frekvensområdet 5-300 Hz. 

- Mätområdet för svängningshastighet kommer att vara minst 1-250 mm/s. 

- Montering av givare kommer att ske stumt mor underlaget. Om montering sker på berg-

yta täckt med sprutbetong eller liknande skall bomknackning utföras. 

- Om det är svårt att får bra kontakt mellan givare och berget förbereds mätplatser som är 

betongsprutade med någon form av ingjutna hylsor med plana betongytor i god tid innan 

vibrationsmätning startar. Behov och omfattning bestäms av beställaren i samråd med 

SLs vibrationssakkunniga. 

- Givarmonteringar får maximalt avvika 6 grader mot lodlinjen vilket kontrolleras med 

vattenpass vid osäkerhet om toleransen innehålls. 

- Vibrationsmätning utförs i de delar av bergslänt/tunnelvägg/-tak eller betongkonstrukt-

ion som ligger närmast sprängningsarbetet. 

- Instrument kommer att vara försedda med GSM- eller analoga modem för direkt över-

föring av mätdata via en mätdataserver till webbportal. 

 

Instrument kommer att kontinuerligt mäta toppvärden på vibrationerna men även redovisa 

tidsförloppet av registrering när vibrationsnivån överstiger tröskelvärdet cirka 5 mm/s. Ur 

tidsförloppet för svängningshastighet kommer deriverad signal (accelerationen) och integrerad 

signal (förskjutningen) samt dominerande frekvens att kunna utläsas [22]. 

 

 Tillkommande krav på instrument för SLs anläggningar 

- I SLs anläggningar utförs vibrationsmätning i tre ortogonala riktningar (triaxiell mät-

ning). Placering av givare görs enligt krav i avsnitt Mättekniska krav (3.2.3) i FÖ-I-364. 

- Mätsystemen skall kunna redovisa ofiltrerade signaler i frekvensområdet minst 5-500 

Hz. 

- Samplingsintervallet skall vara högst 300 µs (samplingsfrekvens >3333 Hz). 

- Avståndsfaktorn (Fd) sätts lika med 1,0 för alla gränsvärden i tunnelbanan. 

- Om sprängningar utförs på andra tider än nattetid då tunnelbanan inte är i drift kommer 

 centralenheter, loggar, att förses med signallampa som tänds om gränsvärde i någon av 

givarna som är kopplad till instrumentet överskrids. Signallamporna innebär att grönt 

ljus tänds om registrerade värden är under gränsvärde och blått ljus om gränsvärdet 

överskrids. Lamporna lyser under cirka 2 minuter. Avläsning av mätvärden i display 

behövs därmed inte. Signallampan är till för att syner efter sprängning skall kunna kon-

centreras till delar av anläggningen där överskridande inträffat. Vilka loggar som kom-

mer att utrustas med signallampor bestäms vid monteringsarbeten i samråd med SLs 

representanter. 

 

[22] 
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8.3 Bilaga 3. 
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8.4 Bilaga 4.  

 

8.4.1 T-blå 
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8.4.2 T-röd/grön 
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8.5 Bilaga 5.  

 

 
Figur 8-1 Föreslagna gränsvärden och åtgärder korsning Odenplan [30] 
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8.6 Bilaga 6.  

 
Figur 8-2 Avstånd mellan Citybanan och befintlig tunnelbana vid Odenplan [30] 
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8.7 Bilaga 7.  

 

I bilagan presenteras diagram över uppmätta maximal svängningshastighet över tiden per mät-

punkt vid undersökningsområde T-blå.  

 

 
Figur 8-3 Vibrationshändelser registrerade vid T-blå mätare 243 tillsammans med uppkomna skador. Gränsvärde 92 mm/s 

[28] 

 

 
Figur 8-4 Vibrationshändelser registrerade vid T-blå mätare 271 tillsammans med uppkomna skador. Gränsvärde 92 mm/s 

[28] 
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Figur 8-5 Vibrationshändelser registrerade vid T-blå mätare 276 tillsammans med uppkomna skador. Gränsvärde 92 mm/s 

[28] 

 

 
Figur 8-6 Vibrationshändelser registrerade vid T-blå mätare 278 tillsammans med uppkomna skador. Gränsvärde 68 mm/s 

[28] 

 

 
Figur 8-7 Vibrationshändelser registrerade vid T-blå mätare 279 tillsammans med uppkomna skador. Gränsvärde 68 mm/s 

[28] 
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Figur 8-8 Vibrationshändelser registrerade vid T-blå mätare 282 tillsammans med uppkomna skador. Gränsvärde 68 mm/s 

[28] 

 

 
Figur 8-9 Vibrationshändelser registrerade vid T-blå mätare 283 tillsammans med uppkomna skador. Gränsvärde 68 mm/s 

[28] 

 

 
Figur 8-10 Vibrationshändelser registrerade vid T-blå mätare 284 tillsammans med uppkomna skador. Gränsvärde 92 mm/s 

[28] 
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Figur 8-11 Vibrationshändelser registrerade vid T-blå mätare 285 tillsammans med uppkomna skador. Gränsvärde 92 mm/s 

[28] 

 

 
Figur 8-12 Vibrationshändelser registrerade vid T-blå mätare 286 tillsammans med uppkomna skador. Gränsvärde 68 mm/s 

[28] 

 
Figur 8-13 Vibrationshändelser registrerade vid T-blå mätare 287 tillsammans med uppkomna skador. Gränsvärde 92 mm/s 

(28) 
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Figur 8-14 Vibrationshändelser registrerade vid T-blå mätare 288 tillsammans med uppkomna skador. Gränsvärde 92 mm/s 

[28] 

 

 
Figur 8-15 Vibrationshändelser registrerade vid T-blå mätare 289 tillsammans med uppkomna skador. Gränsvärde 92 mm/s 

[28] 

 
Figur 8-16 Vibrationshändelser registrerade vid T-blå mätare 290 tillsammans med uppkomna skador. Gränsvärde 92 mm/s 

[28] 
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Figur 8-17 Vibrationshändelser registrerade vid T-blå mätare 291 tillsammans med uppkomna skador. Gränsvärde 92 mm/s 

[28] 

 

 
Figur 8-18 Vibrationshändelser registrerade vid T-blå mätare 292 tillsammans med uppkomna skador. Gränsvärde 92 mm/s 

(28) 

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

2009-12-03 00:00:00 2011-06-06 00:00:00 2012-12-07 00:00:00

M
ax

im
al

 s
vä

n
gn

in
gs

h
as

ti
gh

et
 

[m
m

/s
]

291 T-blå

Skador

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00

2009-12-03 00:00:00 2011-06-06 00:00:00 2012-12-07 00:00:00

M
ax

im
al

 s
vä

n
gn

in
gs

h
as

ti
gh

et
 

[m
m

/s
]

292 T-blå

Skador


