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Sammanfattning  

När ett nytt byggnadsprojekt projekteras har bearbetning av mark alltid varit en inflytande 

post i projekteringsskedet eftersom det kan påverka produktionskostnaden i form av 

ersättningskostnader för de skador som förorsakas av markarbeten, framför allt sprängning, 

pålning och schaktning. I detta examensarbete undersöktes framför allt hur vibrationer från 

markarbeten påverkar närliggande byggnader och hur geotekniker och entreprenörer går till 

väga för att hantera dessa risker.  

 

Syftet med detta examensarbete är att förklara riskhantering i samband med markarbete. För 

att uppnå detta syfte har jag använd mig av en kvalitativ metod genom att intervjua en 

geoteknisk konsult och en markentreprenör eftersom de innehar kunskap och erfarenhet som 

är behövliga i detta examensarbete. Resultatet visar att vibrationer från markarbeten utbreder 

sig i marken i form av seismiska vågor vilket ger upphov till förskjutningar och packningar i 

marken som är synliga i intilliggande byggnader i form av sättningsskador och sprickor i 

fasader. Vibrationer från markarbeten studeras av geotekniker genom markundersökningar 

och erfarenhet från tidigare projekt för att utforma en riskanalys som entreprenörer använder 

sig av för att förhindra större skador. Om entreprenörer använder sig av erfarna konsulter i 

större utsträckning än idag kan stora kostnader sparas. 

 

 

 

Nyckelord: vibrationer, sprickor, markarbete, riskanalys, sprängning, pålning, schaktning.  

 

  



 
 

Abstract  

Ground work like blasting, piling and excavation has always had a great influence during the 

planning phase of a construction project since it can cause damages on adjacent buildings and 

have severe economic consequences. This thesis deals with how vibrations caused by ground 

work influence near-by buildings and what methods geotechnicians and construction 

entrepreneurs use to handle these risks. 

 

The purpose of this thesis is to explain risk management in relation to ground work. In order 

to achieve this I have used a qualitative method by interviewing a geotechnician and a ground 

work contractor who possess knowledge and experience useful to this thesis. The result shows 

that vibrations from ground work spread through the ground as seismic waves that cause 

displacements and packing in the ground visible in adjacent buildings as cracks and 

subsidence damages. Geotechnicians study ground work vibrations by means of ground 

investigations and experience from previous projects in order to produce a risk analysis that 

entrepreneurs can use to reduce damages. If entrepreneurs use experienced consultants to a 

greater extent than presently, substantial economic savings are possible. 

 

Keyword: vibrations, cracks, ground work, risk analysis, blasting, pile driving, excavation. 
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1 Inledning 

apitlet inleds med en bakgrundsbeskrivning och fortsätter med problemformulering och 

frågeställningar. Vidare beskrivs uppsatsens syfte och de avgränsningar som gjorts. 

1.1 Bakgrund  

Allmänt kan sägas att alla konstruerade byggnader som vilar på marken skall konstrueras på 

någon form av element som kallas fundament eller grund. Grunden är en del av 

konstruktionen och överför lasterna till marken eller berget. Geotekniker och konstruktörer 

behöver analysera markens jordmekaniska egenskaper för att kunna konstruera en hållbar 

byggnad. Hållbarhetsvillkoret kräver genomtänkta lösningar för grundläggningsmetod, 

schaktning och bearbetning av mark. Sådana kan åstadkommas med förståelse för 

jordmekanik och strukturmekanik samt lämpliga teoretiska metoder anpassade till byggnadens 

omgivning. 

 

Utarbetning av mark och platsundersökningar har en stor betydelse men oftast anses detta som 

mindre viktigt av byggherrar på grund av en begränsad budget och därmed skippas ett flertal 

markundersökningar.  Konsultföretag och geotekniska ingenjörer har helt enkel inte råd att 

behandla varje område som en potentiell fara vilket leder till att bedömningen av marken görs 

efter markentreprenörers erfarenhet. Även om projektet är klart i tid och under budget, 

kritiseras de geotekniska ingenjörerna och konsulterna för att vara alltför konservativa. Å 

andra sidan om ett problem uppstår i projektet, kan inga ursäkter lindra konsultens ansvar. 

Datainsamling och informationshantering hos de befintliga byggnaderna i närheten av 

projektens arbetsplats har en viktig roll för projektens struktur. Informationen skall innehålla 

byggnadens ålder, typ av fundament, vatteninträngning, grundvattennivå och sprickbildning 

för att ge goda förutsättningar innan entreprenören börjar behandla marken. 

 

Markarbete (pålning, schaktning och sprängning) skapar vibrationer som sprids i marken. 

Vibrationer är en dynamisk belastning på intilliggande byggnader och skapar deformationer 

som är synliga i form av sprickor (se figur 1.1). Det är viktigt att redan vid projektering 

planera och analysera markarbetens effekt på intilliggande byggnader även om det kan vara 

svårt i tättbebyggt område. 

 

K 
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Figur 1-1. Dynamisk belastning. Redigerad efter (Statens Geotekniska Institut, 2000). 

 

Denna studie behandlar följande punkter: 

  

� Schaktning av mark  

� Sprängning av bergmassor  

� Pålning 

 

Schaktning av mark består till stor del av utsättningen och åtgärder att gräva samt 

transportera jord eller bergmassor. Sådan aktivitet skapar vibrationer och skador på 

grannbyggnader. Därför krävs planering och kontinuerlig övervakning så att behandling av 

marken inte får kostsamma konsekvenser.    

  

Sprängning av bergmassor: Markvibrationer är en del av produktionen av 

sprängningsarbeten. Dess påverkan på närliggande byggnader kan orsaka omfattande skador. 

Därför är det viktigt med en förstudie samt en vibrationsmätningskontroll av marken för att 

kunna utforma av sprängningsarbeten på ett säkert och smidigt sätt. 

 

Pålning är i sin natur en bullrig verksamhet där ljudtrycksnivån överstiger 85 dB(A) inom tio 

meters avstånd (se figur 1.2) (Tomlinson & Woodward, 2008).  
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Figur 1.2. Typiska bullernivåer för olika pålningstekniker (Tomlinson & Woodward, 2008).   

 

Utöver dessa akustiska bullernivåer orsakar pålningsarbete markrörelser som också har 

skadande effekter på omgivningen. Vid prognostisering av skadeeffekter underskattas ofta 

riskerna vilket leder till stora ersättningskostnader, som i Sverige överstiger 3,5 till 4.0 

miljarder kronor årligen (Hintze & Viking, 2007). 
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1.2 Problemformulering  

Vibrationer inducerade från sprängning, pålning och schaktning på byggarbetsplatsen skapar 

förskjutningar och sättningar i grannbyggnader som är synliga i form av sprickor på 

fasaderna. För att möta dessa problem måste geotekniker ha en inblick i beteendet hos jorden 

under både statiska och dynamiska belastningsförhållanden. Till exempel, för att utforma en 

grundplatta som klarar dynamisk belastning, krävs att geotekniker tar hänsyn till lokala 

markförhållanden och miljöfaktorer.  

 

Problemen i samband med vibrationer i marken är ett omfattande ämne. Detta arbete kommer 

inte gå in på djupet i alla metoder och problematik utan fokusera på hur geotekniker och 

entreprenörer hanterar säkerheten för närliggande konstruktioner.  

1.3 Frågeställning  

 

� Hur påverkar vibrationer från sprängning, pålning, och schaktning närliggande 

byggnader?  

� Hur utformas en lämplig riskhanteringsanalys vid planering av vibrationsalstrande 

markarbeten som sprängning, pålning och schaktning för att säkerställa skadefrihet i 

närliggande byggnader?     

1.4 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att förklara riskhantering i samband med markarbeten som 

kan resultera i skador på byggnader.  
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1.5 Avgränsning  

Examensarbete avgränsas till att endast översiktligt förklara de vibrationer och skadeeffekter 

som kan förekomma i grannbyggnader p.g.a. markarbete i stadsmiljö. Endast sprängning, 

pålning (hejare), schaktning kommer att beaktas. Följande punkter tas inte upp i skrivningen: 

 

� Sprängningsmetoder i tunnelarbete, rivning och vägarbete. 

� pålningsmetoder som borrning, vibration och utgrävning. 

� Schaktningsavvattningsmetoder, vallmetoder och beräkning av lämpligt maskineri vid 

schaktning av mark. 

 

Vidare kommer examensarbete att avgränsas till endast två intervjuundersökningar; en 

konsultfirma med många års erfarenhet inom geoteknik, Geo Risk & Vibration Skandinavia 

AB som är verksamma i Solna, Stockholm, samt en entreprenör med många års erfarenhet 

inom schaktning och behandling av mark, Widén & Eriksson Byggnads AB som är 

verksamma i Örebro.    
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2 Teoretisk referensram    

detta kapitel förklaras de teoretiska modeller som grundas på analysdelen. Först kommer 

en kort beskrivning av jorddynamik och strukturdynamiska vibrationer. Därefter kommer 

sprängning, pålning, och schaktning att förklaras. Kapitlet slutar med en översiktlig 

förklaring av riskhanteringsanalys.        

2.1 Jorddynamik  

Jorddynamik är ett ämne där utbredningen av vågor i marken från jordbävning och vibrationer 

studeras. Undersökningar kan användas för att hitta lämpliga metoder för schaktning och 

sprängning, samt för att bestämma avståndet från markytan till berggrunden och få en allmän 

bild över jordens typ och stenhalt. Förutom jorddynamik finns också strukturdynamik som 

studerar strukturers deformationer pga. dynamisk belastning i marken (Garcia Reyes, 1999). 

Jorddynamik studeras och tillämpas av geotekniska ingenjörer och ämnet inkluderar bland 

annat följande (Das & Ramana, 1993): 

 

� Jordbävning, markvibrationer och vågutbredning genom jord. 

� Dynamisk påfrestning, deformation och hållfasthet i jord. 

� Problem relaterade till dynamiskt jordtryck. 

� Dynamisk bärförmåga, problem vid och utformning av grundläggning. 

� Problem relaterade till jordkondensering. 

� Utformning av grunden där maskiner och vibrerande utrustning skall användas under 

förvaltningsskedet. 

� Konstruktion av inbyggda grundplattor och pålar som ska klara dynamisk belastning. 

� Stabilitet i byggnader under jordbävningar. 

 

2.2 Dynamisk belastning i marken. 

Nästan alla typer av strukturella system utsätts för en eller annan form av dynamisk belastning 

under sin livstid. Dessa dynamiska belastningar i marken eller grunden för en struktur 

varierar, beroende på vilken typ av källa som producerar den, i storlek, riktning eller position 

med tiden. Till exempel producerar en roterande maskin vanligtvis en dynamisk belastning 

liknande den i figur 2.1 (a), men approximeras med en sinusformad dynamisk belastning som 

i figur 2.1 (b) (Das & Ramana, 1993).  

 

I 
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Figur 2-1. (a) Typisk belastning för en långsamt roterande maskin 

                 (b) Sinusformad idealisering för (a) (Das & Ramana, 1993). 

 

Jord- och bergdynamiska egenskaper har avgörande betydelse för hur svängningarna utbreder 

sig och vilken effekt dessa har på närliggande byggnadsverk under pågående behandling av 

mark. Eftersom dynamiska belastningar skiljer sig från de statiska genom att belastningens 

varaktighet är kort kan masströghetskrafter inte bortses från, vilket innebär ökad komplexitet. 

Töjningarnas storlek vid dynamiska belastningar varierar inom ett mycket stort område. I 

tabell 2-1 redovisas typiska värden av skjuvdeformation i olika praktiska situationer (Wedel, 

1984).  

 

Tabell 2-1. Typiska värden på skjuvdeformationer i olika situationer (Wedel, 1984). 

Typ av dynamisk belastning  Skjuvdeformation 

γ, % 

Trafikvibrationer, sprängning, Pålning   10-4  ─10-2 

Maskinfundament  <10-4   

Skadade maskinfundament  10-3 ─10-1 

Jordbävningar  10-3 ─10+1 

Offshore 10-3 ─10+1 

Statiska Belastningar  10-3 ─10+1 

Jordpackning 10-4 ─10+2 

 

I en studie av Das & Ramana har det visat sig att jordens dynamiska egenskaper i hög grad 

påverkar storleken på deformationerna i byggnader, men även belastningshastighet och antalet 

lastcykler har stor betydelse. Förskjutningar i marken orsakar förskjutningar i grunden som 

sprids vidare i byggnaden. Dessa förskjutningar kan vara av två slag (Das & Ramana, 1993): 
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� Tillfälliga cykliska, elastiska förskjutningar. (Förflyttningar sker i grunden men 

de återfår sin ursprungliga position när den dynamiska belastningen upphör.) 

� Permanenta plastiska förskjutningar (Grunden flyttar sig från och återfår ej sin 

ursprungliga position när den dynamiska belastningen upphör.) 

 

De effekter och skador som genereras pga. dessa förskjutningar är svåra att kvantifiera, men 

en beräkningsmodell som bygger på forskning inom jorddynamik och strukturdynamik ger en 

metod för prognostisering av dessa belastningar så att graden av säkerhet mot deformationer 

eller kollaps i byggnaden kan fastställas. 

      

2.3 Vibrationer 

När en kropp rör sig från sin jämviktsposition påverkas kroppen av krafter som tenderar att 

återställa jämviktspositionen. Detta är fallet med gravitationen på en pendel och de krafter 

som verkar på en fjäder när en massa vilar på den. Vid den tidpunkten som kroppen återgår 

till sitt jämviktsläge har kroppen I allmänhet en hastighet som leder till den passerar förbi 

jämviktsläget så att utför en svängning runt jämviktsläget. Inom mekanik kallas dessa 

svängningar vibrationer. Vibrationerna tenderar att minska på grund av energiförluster eller 

energiomvandling i systemet som en följd av friktion eller dämpning. I en struktur kan 

vibrationer beskrivas genom att använda en modell med punkter som kallas dynamiska 

frihetsgrader (Garcia Reyes, 1999). 

 

Inom den dynamiska vibrationsteorin finns två grundläggande definitioner (Das & Ramana, 

1993): 

 

� Fria vibrationer i ett system orsakas av krafter som är en del av, eller är inneboende i 

själva systemet. 

� Påtvingade vibrationer i ett system orsakas av krafter utanför själva systemet. (Dessa 

förklaras ej i denna skrivning).  

 

 



2.3.1 Frihetsgrader  

Antalet frihetsgrader i ett system är 

beskriva deformationen i ett system.

konstruktion, men om deras rörelser inte är oberoende

på vilken modell eller approximation som används får man olika antal frihetsgrader.

En balk kan till exempel modelleras med kontinuerlig massa och få ett oändligt antal 

frihetsgrader som i figur 2.2 (b), eller med ett ändligt antal punktmassor som i figur 

Figur 2.2 (a) visar en modell av en vib

riskerna för sprickbildning tillämpas ofta finita element 

Figur 2

 

I figur 2.3 (a) visas strukturen i 

denna struktur. På samma sätt visas 

en dynamisk modell som används vid

 

Figur 2-3. Dynamisk 
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rihetsgrader i ett system är antalet tal eller koordinater som krävs för att fullständigt 

i ett system. Uppenbarligen finns det väldigt många 

konstruktion, men om deras rörelser inte är oberoende minskas antalet frihetsgrader

på vilken modell eller approximation som används får man olika antal frihetsgrader.

till exempel modelleras med kontinuerlig massa och få ett oändligt antal 

(b), eller med ett ändligt antal punktmassor som i figur 

(a) visar en modell av en vibrerande balk med en frihetsgrad. För att analy

riskerna för sprickbildning tillämpas ofta finita element – metoden (Garcia Reyes, 1999)

2-2. Frihetsgrader (Garcia Reyes, 1999). 

i en industrihall och i figur 2.3 (b) ett beräkningsunderlag för 

På samma sätt visas i figur 2.3 (c) strukturen i ett vattentorn och i figur 2.3 (

en dynamisk modell som används vid beräkning (Barbat, 1982). 

 modell av strukturer med en frihetsgrad (Barbat, 1982). 

antalet tal eller koordinater som krävs för att fullständigt 

många punkter i en 

minskas antalet frihetsgrader. Beroende 

på vilken modell eller approximation som används får man olika antal frihetsgrader.  

till exempel modelleras med kontinuerlig massa och få ett oändligt antal 

(b), eller med ett ändligt antal punktmassor som i figur 2.2 (c).  

rerande balk med en frihetsgrad. För att analysera 

(Garcia Reyes, 1999).  

 

beräkningsunderlag för 

n i ett vattentorn och i figur 2.3 (d) 
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2.3.2 Fria vibrationer utan dämpning  

I figur 2.4 visas ett elastiskt system med en frihetsgrad. Dess massa (m) glider utan friktion på 

en horisontell yta och dess position beskrivs av koordinaten (u). En fjäder med 

styvhetskonstant (k) är ansluten i en fast punkt (Garcia Reyes, 1999). 

 

 
Figur 2-4. Elastiskt system med en frihetsgrad (Garcia Reyes, 1999). 

  

 (k): Styvhetskontant.  

 (u): Förskjutning i meter (m). 

 (m): Massan (kg). 

 (v): Hastighet (m/s). 

 

De krafter som påverkar fjäderns deformation och massans förflyttning från jämviktsläget 

orsakar en periodisk rörelse med en viss frekvens. Rörelsen kan representeras av en funktion 

av tiden. (Se figur 2.5)  

 
Figur 2-5. Enkel harmonisk sinusformad vibration (Statens Geotekniska Institut, 2000). 

 

Ur grafen fås nedanstående ekvationer: 

Partikelns förskjutning i systemet (m) 

      (2:1) 
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Partikelns hastighet i systemet (m/s) 

     (2:2) 

Partikelns acceleration i systemet (m/s2) 

     (2:3) 

Frekvens i cykler per sekund eller Hertz (Hz) 

 

     (2:4) 

Systemets period i sekunder (s) 

     (2:5) 

 

2.3.3 Fria vibrationer med dämpning. 

De oscillerande rörelserna tenderar att minska med tiden tills de försvinner. Detta beror på att 

dämpning uppstår i systemet, vilket gör att en del av energin försvinner. Dämpningen orsakas 

av friktion mot underlaget, och luftmotstånd, mm. Det finns många modeller för att beskriva 

effekten av friktion matematiskt. En av de mest använda kallas trögflytande dämpning. I figur 

2.6 visas en linjär dämpad frihetsgrad med massan (m) vars läge i systemet anges av (u), 

Systemet har en fjäderkonstant (k) och en dämpande konstant (c) (Garcia Reyes, 1999). 

 

 
Figur 2-6. Linjärt dämpat system med en frihetsgrad (Garcia Reyes, 1999). 

 

(k): Styvhetskontant  

 (u): Förskjutning i meter (m) 

 (m):Massan (kg) 

 (v): Hastighet (m/s) 

 (c): Dämpande konstant  

 (a): Acceleration (m/s2)  
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Då massan påverkas av externa krafter uppstår deformationer i fjädern (k) vilket orsakar 

oscillerande rörelser med en viss hastighet enligt figur 2.4. Dessa rörelsers amplitud avtar 

exponentiell efter att dämpning uppstår i systemet (Garcia Reyes, 1999) (se figur 2.7). 

 
Figur 2-7. Massans förflyttning i funktion av tiden (Garcia Reyes, 1999). 

 

Inom ett dämpande system finns också tre fall för den kritiska dämpnings koefficient (�):  

 

� Om inga periodiska svängningar sker i systemet anges en kritiskt dämpande 

koefficient � = 1  

� Om de periodiska svängningarna i systemet avtar, är � > 1. 

� Om de periodiska svängningarna i systemet blir större, är � < 1. Detta omfattar de 

allra flesta strukturella system på grund av deras låga dämpnings värde. 

 

Därmed fås följande ekvationer:  

 

Systemets förflyttning i funktion av tiden (m), där (�) är dämpningskoefficient.  

  (2:6) 

Systemets period i sekunder (s) 

     (2:7) 

Systemets naturella frekvens i radianer per sekund (rad/s)   

     (2:8) 
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2.4 Vågutbredning 

Vågutbredning är en komplicerad typ av sammansatta rörelser av enskilda partiklar kring ett 

jämviktstillstånd. Olika vågtyper orsakar olika rörelseriktningar i marken. Två typer av 

vågutbredning kan urskiljas i studier av rörelser som orsakas av schaktning, pålning och 

sprängning som endast kan utbreda sig i solida volymer (Das & Ramana, 1993). Dessa spelar 

en viktig roll i vibrationer, särskilt när bostäder och andra känsliga anläggningar ska planeras 

för minimala vibrationseffekter. En sådan utvärdering kommer oundvikligen att innebära 

mätningar eftersom marken är ett mycket oregelbundet medium och därmed svår att behandla 

analytiskt (Bachmann, 1995). Vågutbredning kan delas upp i följande typer av vågor: 

 

� Volymvågor  

� Ytvågor  

  

2.4.1 Volymvågor   

I ett elastisk, homogent och isotropt medium uppstår två typer av vågor (se figur 2.8). Den 

första kallas P-våg, kompressionsvåg, tryckvåg, primär våg eller longitudinell våg. P-vågen är 

förknippad med volymförändring av en kropp, dilatation och orsakar partikelrörelser parallellt 

med riktningen för vågutbredning, dvs. i längdled (Capra & Davtoovici, 1982). 

 

Den andra vågen kallas S-våg, skjuvvåg, vridvåg, sekundär våg, eller tvärgående våg.  

S-vågen är förknippad med förändring i form hos en kropp, distorsion, och orsakar 

partikelrörelser vinkelrätt mot vågutbredningsriktningen, dvs. i tvärriktningen (Capra & 

Davtoovici, 1982). 

 
 Figur 2-8. (a) P-våg (Kompressions, tryckvåg) Utbredning och partikelrörelse.  

(b) S-våg (Skjuvvåg) Utbredning och partikelrörelse (Capra & Davtoovici, 1982).  
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Gemensamt för alla vågor är att både partikelhastighet och utbredningshastighet kan urskiljas. 

Partikelhastigheten beskriver hur snabbt partikeln svänger runt sitt jämviktsläge och 

utbredningshastigheten beskriver hur snabbt vågen färdas genom materialet vilket kan 

beräknas enligt följande ekvationer (Das & Ramana, 1993): 

 

P-vågens utbredningshastighet i ett linjärelastiskt material.  

      (2:9) 

 

S-vågens utbredningshastighet. 

       (2:10) 

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

densitet uttryckt i kg/m3 och υ är materialets kontraktionstal.  

 

2.4.2 Ytvågor  

Längs en fri yta (oftast markyta) uppstår i ett elastiskt medium ytvågor s.k. Raylieghvågor (R- 

vågor) och Lovevågor (L-vågor) (se figur 2.9) som uppstår i skiktade material. Den vanligaste 

typen är R-vågen vilken åstadkommer en elliptisk partikelrörelse. R-vågens vertikalamplitud 

är större än dess horisontalamplitud och avtar relativt snabbt med djupet (se figur 2.10). 

Rayleighvågens utbredningshastighet är lägre än skjuvvågens hastighet (Wedel, 1984).  

 

Ytvågor dämpas långsammare än volymvågor och är därför av största praktiska betydelse när 

vibrationskällan är belägen på eller nära markytan och avståndet till objektet är stort. Mer 

ovanliga är L-vågor. Som är längsgående och radiella svängningar. De genereras oftast från 

markytan när S-våghastigheten ökar med djupet. De skapar kraftböjningar som överförs i en 

takt som liknar R-vågen (Coello, 1996).  
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Figur 2-9. (a) R-våg (Rayliegh våg) Utbredning och partikelrörelse. 

(b) L-våg (love våg) Utbredning och partikel rörelse (Capra & Davtoovici, 1982). 

 

 
Figur 2-10. Raylieghvågens horisontella och vertikala svängningsamplitud 

som funktion av djupet (z) Poissons tal υ och våglängd λ (Bachmann, 1995). 

 

När vibrationskällan är belägen på eller nära markytan fortplantar sig huvuddelen av energin i 

form av R-vågor. Från en vertikalt svängande vibrationskälla överför R-vågen 67%, S-vågen 

26% och P-vågen 7% av den totala vibrationsenergin. För de flesta vibrationsproblem har 

således R – och S-vågorna den största praktiska betydelsen (Wedel, 1984).  

 

Sambandet mellan P-, S- och R-vågors utbredningshastigheter åskådliggörs i figur 2.11 som 

funktion av Poissons tal (ν). R - våghastigheten är något mindre än S-våghastigheten. P-

våghastigheten är störst och ökar mycket snabbt med stigande Poissons tal (se Figur 2.11)  

(Wedel, 1984).  
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Figur 2-11. Samband mellan elastiska vågors utbredningshastighet (c) och Poissons tal (ν) (Wedel, 1984). 

 

Jord är ett partikulärt material och utgörs av fasta partiklar och porer som kan vara fyllda med 

gas och/eller vätska. Vågutbredningen sker delvis genom kornskelettet och delvis genom 

vätskan i porerna. P-vågen kan fortplanta sig såväl genom vätskan som genom de fasta 

partiklarna. S-vågen däremot kan endast utbreda sig genom kornskelettet, eftersom vatten inte 

kan överföra skjuvspänningar. I figur (2.12 & 2.13) redovisas typiska värden på P- och S-

vågshastigheter i olika material. Angivna våghastigheter är ungefärliga och påverkas av ett 

flertal faktorer såsom temperatur, tryck, skiktning, sprickighet och fukt (Wedel, 1984). 

 

 
Figur 2-12. Kompressionsvågornas utbredningshastighet i olika jord- och bergmaterial 

(Statens Geotekniska Institut, 2000). 
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Figur 2-13. Skjuvvågornas utbredningshastighet i olika jord- och bergmaterial 

(Statens Geotekniska Institut, 2000). 

 

2.4.3 Avståndsdämpning 

När vågor utbreder sig under markytan minskar vibrationsenergin med ökat avstånd från 

vibrationskällan. Detta beror dels på att alla jord- och bergarter uppvisar en viss grad av 

materialdämpning, det vill säga att energi förbrukas vid varje svängningscykel, dels på 

geometrisk dämpning, med andra ord att vibrationsenergin sprider sig över en allt större yta 

(Wedel, 1984). För ytvågor (Rayleighvågor) gäller: 

 

     (2:11) 

 

där A1, och A2 är svängningshastighetsamplituder i två punkter belägna på avståndet R1 och 

R2 från vibrationskällan. När vibrationskällan befinner sig på eller nära markytan sprider sig 

vibrationsenergin till övervägande del genom ytvågor. Dessutom har grundvattennivån, 

jordlagerföljd och djupet till fast botten stor betydelse för hur snabbt vibrationsamplituden 

avtar med ökande avstånd (Wedel, 1984). 

 

2.4.4 Fältundersökningar 

En viktig förutsättning för lösning av vibrationsproblem är att undersökningsområdets 

topografi samt dess geologiska och hydrologiska egenskaper studeras. Denna information kan 

erhållas från geologiska kartor och utförda geotekniska borrningar och grundundersökningar 

(Wedel, 1984). 
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Ett vanligt sätt att mäta jordens dynamiska egenskaper är att mäta gångtiden för 

vibrationsvågor genom refraktions och reflektionsseismik. En tillförlitligare metod att 

bestämma jordlagers våghastighet är Cross-Holemetoden (CH-metoden), (se figur 2.14) där 

en vibrationskälla skapar vågrörelser på en viss nivå under markytan. Vågens 

utbredningshastighet bestäms med hjälp av geofoner, som placeras på samma nivå i 

intilliggande borrhål. P- och S-vågen kan registreras på ett oscilloscop. Om avståndet mellan 

mätpunkterna är känt, kan sedan kompressions- och skjuvvågens utbredningshastighet 

beräknas (Statens Geotekniska Institut, 2000). 

 
Figur 2-14. "Cross-Holemetoden" (CH-metoden) för bestämning av 

vågutbredningshastigheten (S och P-vågor) i skiktad jord (Wedel, 1984). 

 

Vibrationer kvantifieras som svängningshastighet i mm/s, antingen som toppvärde eller som 

RMS-värde,(Root mean square) (Statens Geotekniska Institut, 2000). Ett exempel på ett 

vibrationsförlopp från sprängning och pålning framgår av figur 2.15 och 2.16 

 
Figur 2-15. Typiskt vibrationsförlopp från pålslagning (Statens Geotekniska Institut, 2000). 
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Figur 2-16. Typiskt vibrationsförlopp från sprängning (Statens Geotekniska Institut, 2000). 

 

2.5 Vibrationer orsakade av sprängningsarbete 

Generellt kan vibrationer som alstras under sprängningsarbete sprida sig i sin omgivning där 

det oftast finns befintliga byggnader som också vibrerar under påverkan av dessa vibrationer. 

Byggnadens grundfundament överför vibrationerna till samtliga byggnadens komponenter 

vilket orsakar spänningar och deformationer i form av sprickor. Därför är det viktigt att 

studera hur vibrationerna utbreder sig i berg och mark, redan vid projektering innan 

sprängning påbörjas (Coello, 1996). Forskning och studier visar att det fortfarande saknas 

väldokumenterade projekterfarenheter om hur vibrationer förorsakade av sprängning utbreder 

sig i berg och hur dessa påverkas av grundvatten och olika jordlager. Vibrationsprognoser 

bygger i många fall på en kombination av enskilda projektörers erfarenhet och ibland mycket 

förenklade teoretiska samband (Massarsch, Jonsson, & Wersäll, 2008). 

 

Närliggande byggnaders känslighet begränsar laddningsmängden som används vid 

sprängning, på grund av tillåtna vibrationsnivåer. Byggherren eller entreprenören bör 

fastställa högsta laddningsmängd som kan detonera utan att överskrida tillåtna 

vibrationsnivåer i grannskapet eftersom i genomsnitt 40 % av detonationsenergin går åt till att 

generera seismiska vågor. Utförande av sprängningsarbete med reducerad laddning medför en 

ökning av kostnaderna men projektets ersättningskostnader kan öka rejält om ingen 

sprängningsplan utarbetas. Sprängningsplanen skall innehålla fullständiga uppgifter om 

borrning och sprängningsmönster och vibrationskontroller över bevakade byggnader omkring 

riskområdet (Bachmann, 1995). Vid utformning av en sprängningsplan bör åtminstone 

nedanstående åtgärder vidtas: 
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� Geoteknisk undersökning av arbetsplatsen och riskområdet.  

� Undersökning av risk för sänkta grundvattennivåer.  

� Utredning av grundens stabilitet för byggnader i området.  

� Undersökning av konstruktion och skick av byggnader inom riskområdet.  

� Känslighetsanalys av utrustning som datorer, reläer etc. med avseende på vibrationer.  

� Granskning av alla underjordiska föremål som tunnlar, ledningskablar, 

fjärrvärmeledningar, etc. som kan bli skadade av sprängning.  

� Undersökning av sambandet mellan vibrationer, laddningsmängd och avstånd.  

� Utredning och bedömning av strukturella åtgärder för känsliga byggnader.  

� Information till invånarna i grannskapet om eventuella vibrationer, buller, damm och 

diverse olägenheter. 

 

Även om entreprenören anlitar en konsult för sprängningsutformningen och designen över ett 

projekt måste alla sprängningsplaner godkännas och skrivas under av konsulten. 

Godkännandet av sprängningsplanen befriar inte entreprenören på något sätt från sitt ansvar 

för personskada, skada på egendom eller andra skyldigheter. Entreprenören kan också göra 

egna mätningar för att säkerställa att sprängningen sker inom säkra gränser (Coello, 1996). 

 

Redan tidigare nämndes att sprängning skapar en komplicerad typ av sammansatta rörelser av 

enskilda partiklar kring ett jämviktstillstånd vilket kallas seismiska vågor. Nära 

detonationspunkten utstrålas huvudenergin radiellt i form av elastiska vågor. I ett 

kontinuerligt medium (det vill säga inga gränsytor) förekommer två typer av vågutbredning, 

nämligen P-vågor och S-vågor (se figur 2.17 & 2.18) (Wersäll, Massarsch, & Bodare, 2009). 

Dessa vibrationsvågor är komplexa och svårbedömda och kan endast analyseras med hjälp av 

jorddynamik samt metoder för vibrationsmätning och kontroll av omgivningspåverkan om 

man ökar avståndet från detonationspunkten.  

 



Figur 2-17. 

P - och S – vågor 

Figur 2-18. Vågutbrednings huvudenergi i form av S 

bestäming av vågutbredningshastigheten används 

P – vågen (tryckvåg) som skapas har 

P-vågor komprimerar berget ovanför dess 

i berget med skapandet av längsgående och perifera

zoner beroende på tryckvågens

följande:  
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17. Mätriktningens betydelse vid registrering av  

vågor (Wersäll, Massarsch, & Bodare, 2009). 

Vågutbrednings huvudenergi i form av S – Vågor och P- Vågor från detonationspunkten & för 

utbredningshastigheten används Cross-Holemetoden" (CH-metoden). Redigerad efter 

Geotekniska Institut, 2000). 

som skapas har olika beteende beroende på magnitudens storlek

komprimerar berget ovanför dess bristningsgräns. Då produceras en krossande

ngsgående och periferande sprickor. Effekten kan delas upp 

s energiminskning (se figur 2.19) (Coello, 1996)

 
ionspunkten & för 

. Redigerad efter (Statens 

olika beteende beroende på magnitudens storlek.  

krossande effekt 

delas upp i tre 

(Coello, 1996). Enligt 
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� Hydrodynamisk zon: Tryckvågens energi är högre och krossning uppstår i berget.  

� Plastisk zon: Tryckvågens energi avtar på grund av avståndets dämpning och plastisk 

deformation uppstår i berget. 

� Elastisk zon: Tryckvågens energi är mycket låg och elastisk deformation uppstår i 

berget. 

 

Figur 2-19. Deformationszoner i berg vid sprängning (Coello, 1996). 

 

Vid bedömning av effekter och skador används sambandet mellan vågornas 

utbredningshastighet (m/s) och partiklarnas svängningshastighet (mm/s). Skador i 

grannbyggnader uppstår när vibrationer orsakar krafter i form av: (Coello, 1996).   

 

� Differentiella förskjutningar som ger upphov till snedvridning eftersom strukturen 

följer markens rörelse där grundfundamenten ligger. 

� Förändring i markens partikelhastighet (storlek eller riktning) vilket producerar 

tröghetsnavigeringskrafter på strukturen.  

 

Dessa krafter kan ha en varierande effekt beroende på markförhållanden och byggnadens 

konstruktionssystem. I tabell 2-2 visas de risker som kan förekomma i ett vanligt bostadshus 

med varierande markförhållanden. 
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Tabell 2-2. Risk för skador i vanliga bostadshus med varierande markförhållanden (Bachmann, 1995). 

 Sand, singel, lera 

under 

grundvattennivån 

Morän, skiffer, 

mjuk 

kalksten 

Hård kalksten, 

quartzy sandsten 

gnejs, granit, 

diabas 

Typ av skador 

våghastighet (m/s) 300 – 1500 2000 - 3000 4500 - 6000  

 

 

Vibrationshastighet 

(mm/s) 

4 – 8 35 70 Inga märkbara sprickor 

6 - 30 50 110 Obetydlig sprickbildning 

(tröskelvärdet) 

8 - 40 80 160 Sprickbildning 

12 - 60 115 230 Stora sprickor 

 

Om risken för sprickbildning förekommer under sprängningsarbetet kategoriseras 

sprickbildningen enligt följande:  

 

Kosmetisk sprickbildning: 

 

� Tröskelskada: Öppning av gamla sprickor, och bildandet av nya sprickor i putsfasader, 

Lossning av lösa föremål (t.ex. lösa tegelstenar i skorstenar). 

� Arkitektoniska eller mindre skador: ytlig skada, som inte påverkar styrkan i bärande 

pelare/väggar i strukturen (t.ex. trasiga fönster, lossning eller fallning av gips), 

sprickor i murverk. 

 

Strukturell sprickbildning: 

� Strukturell sprickbildning, även kallad stora sprickor, kan orsaka allvarlig utmattning i 

bärande byggkomponenter (t.ex. stora sprickor eller förskjutning av grunden eller 

bärande väggar.) 

 

2.5.1 Gräns och riktvärden 

För att få utföra sprängarbete inom detaljplanlagt område krävs tillstånd av polismyndigheten 

på orten (tillståndsmyndigheten) enligt ordningslagen 3 Kap 6§ (SFS1993:1617). Sprängning 

bör utföras med hänsyn till markvibrationernas och luftstötvågornas påverkan på 

omgivningen. I Sverige används idag en standard (SS4604866) framtagen för sprängningar 

för att bestämma gränsvärden för vibrationer i byggnader ovan jord. Svensk standard bygger 
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på empiriska studier av verkliga fall och kräver mätningar av vibrationer i mm/s enbart i 

vertikal riktning. 

 

Vid beräkning av riktvärden för den maximalt tillåtna svängningshastigheten enligt 

SS4604866 används följande formel: 

� =  �	  ∙ ��  ∙ � ∙ ��        (2:12) 

där: 

v0 = Den okorrigerade svängningshastigheten i mm/s 

Fk = Konstruktionsfaktor 

Fd = Avståndsfaktor 

Ft = Verksamhetsfaktor 
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2.6 Vibrationer orsakade av pålning 

Pålningsarbete på byggarbetsplatser påverkar miljön på många olika sätt beroende på lokala 

geologiska förhållanden. Vanligtvis orsakar pålning och spontning buller, vibrationer, och 

sättningar i närliggande byggnader. Effekterna beror till största delen på den energi som förs 

in i underliggande jordlager, avståndet från källan och, naturligtvis, jordart, skiktning, 

grundvattensvillkor (mättnadsgrad), pålningstyp och pålningsmetod (Massarsch, 2004).  

 

Pålslagningsvibrationer uppkommer i marken både vid slagning och vid vibrodrivning. Dessa 

kan upplevas som kännbara skakningar och markrörelser vilket i sin tur skapar omlagringar i 

jordstrukturen som ger en packning av materialet, och ger upphov till sättningsskador eller 

sprickbildning på närliggande konstruktioner. (Deckner, Hintze, & Viking, 2010). För att öka 

förståelsen för hur vibrationerna överförs från hejare till byggnad är det nödvändigt att 

analysera de olika faktorer som är av betydelse för vibrationerna vid påldrivningsarbeten (Se 

figur 2.20). Där ingår bland annat (Deckner, Hintze, & Viking, 2010):  

 

� Överföring av energi/kraft mellan hejare och påle. 

� Överföring av energi/kraft mellan påle och jord 

� Vibrationstransport i jorden 

� Vibrationsöverföring/samverkan mellan jorden och konstruktionen 

� Vibrationsförstärkning i konstruktionen. 

 
Figur 2-20. Schematisk bild av energikraftsöverföring från hejare till 

omgivande konstruktion (Deckner, Hintze, & Viking, 2010). 
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Flera andra faktorer är och kan vara inblandade under vibrationsanalys t.ex. avståndet mellan 

maskinen och byggnaden, pålens djup mm. I Sverige används vid vibrationsövervakning och 

prognostisering av vibrationsskador i närliggande byggnader den Svenska standarden 

SS025211 som behandlar gräns- och riktvärden (se rubrik (2.6.1)). En metod för 

prognostisering av sättningsskador har tagits fram av Massarsch, 2000. (Se figur 2.21). 

  
Figur 2-21. Förenklad metod för uppskattning av sättningar i 

anslutning till en enda påle i homogen sandinsättning (Massarsch, 2004). 

 

Maximal sättning omkring pålen (m)   

���� = ��� + 6�);         (2:13) 

Genomsnittlig sättning omkring påle (m)    

   ��� =
������)

 
      (2:14) 

Där: 

� = komprimeringsfaktor enligt (tabell 3)  

� = Pålens längd (m) 

� = Pålens diameter (m) 

Tabell 2-3. Komprimeringsfaktor för samtliga markens förutsättningar 

och förbrukande energi (Massarsch, 2004). 

 

 

 Komprimeringsfaktor α 

Förbrukningsener

gi 

Låg Genomsnittlig Hög 

Mycket lös 0,02 0,03 0,04 

Lös 0,01 0,02 0,03 

Medium 0,005 0,01 0,02 

Tät 0,00 0,005 0,01 

Mycket tät 0,00 0,00 0,005 
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2.6.1 Riskhantering vid pålningsarbete 

Riskanalysen skall uppdateras och ändras under projektets gång, när fältobservationer och 

resultat av vibrationsmätningar blir tillgängliga. En riskanalys av vibrationsproblem i 

samband med ett pålningsprojekt bör omfatta följande aspekter: 

 

� Beskrivning av projektet, inklusive metoduttalanden, mål och ansvarsområden. 

� Bedömning av risker i samband med geologiska och geotekniska förhållanden, 

grundvattennivå, samt stabilitetsproblem och behovet av regleringsobservationer. Om 

sådana risker finns skall en separat geoteknisk utredning utföras.  

� Dokumentation av byggnader och installationer i närheten samt beskrivning av deras 

grunders egenskaper. 

� Inventering av vibrationskänslig utrustning och processer i närliggande byggnader. 

� Dokumentation av alla vattenledningar och installationer under jord. 

� Tillåtna vibrationsnivåer (toppvärden). Dessa skall bestämmas med hänsyn till de 

platsspecifika förhållandena och skall beakta såväl skador på byggnader som 

miljömässiga effekter på människan. 

� Instruktioner där vibrationsmätningar bör utföras samt beskrivning av andra 

övervakningssystem. 

� Dokumentet ska även innehålla information om områden med särskilda besiktnings- 

eller inspektionsbehov, t.ex. skorstenar, vattenledningar och avloppslinjer. 

� Specifikation av projektdokumentation på plats. 

 

2.6.2 Gräns och riktvärden  

Följande text är omskriven från eller utdragen ur Svensk standard SS025211 

(Byggstandardiseringen, 1999). 

 

I Sverige används idag en standard (SS025211) för vibrationer i byggnader orsakade av 

pålning, spontning, schaktning och packning. Standarden bygger på övervakningsmätningar 

av toppvärdet av vibrationer i vertikal riktning samt behandlar enbart vibrationsskada på 

byggnader, inte skada på byggnad till följd av markrörelser i samband med markarbete 

(Byggstandardiseringen, 1999). 

 

Vid beräkning riktvärden för den maximala tillåtna svängningshastighet enligt (SS025211) 

används följande formel: 
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 � =  �	  ∙ �!  ∙ �� ∙  �"         (2:15) 

där: 

v0 = Den okorrigerade svängningshastigheten i mm/s 

Fb = Byggnadsfaktor  

Fm = Materialfaktor  

Fg = Grundkonstruktionsfaktor  

 

Observera att samtliga tabeller hänvisas till rubrik bilagor. 

  



2.7 Vibrationer orsakade av schaktning

De flesta grundläggningsarbeten

samt transportera jord eller bergmassor. S

beroende på olika omständigheter. Exempelvi

man ska gräva lera på sommaren respektive

Grävmaskinens förflyttning kan också orsaka vibrationer

jämföras med trafikvibrationer. P

sällan 5 mm/s. (Bachmann, 1995)

 

Skador orsakade av schaktning behöver inte bero på vibrationer från maskiner

Sättningsskador kan förekomma

2.22) Sättningar sker vanligtvis

byggnaden, men för stora sättningar orsaka

exempel balkar, pelare, väggar och även 

Schaktningsarbetet orsakar generellt 

grundvattennivån eftersom många entreprenörer sänker grundvattennivå

markens egenskaper.  

 

Figur 2-22. Sättningsskador på närliggande byggnader
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Vibrationer orsakade av schaktning 

n består till stor del av utsättning och åtgärder

nsportera jord eller bergmassor. Sådan aktivitet skapar vibrationer som kan skilja

olika omständigheter. Exempelvis skiljer sig de svaga vibrationer som alstras när 

ska gräva lera på sommaren respektive vintern eftersom ytan då 

Grävmaskinens förflyttning kan också orsaka vibrationer, men de är i allmänhet små och kan 

oner. På korta avstånd från byggnaden överstiger dessa vibrationer 

(Bachmann, 1995). 

orsakade av schaktning behöver inte bero på vibrationer från maskiner

förekomma eftersom schaktning påverkar markens stabilitet.

sker vanligtvis under förvaltningsskedet på grund av tyngden av själva 

byggnaden, men för stora sättningar orsakar spänningar i flera delar av byggnad

balkar, pelare, väggar och även grundplattor kan spricka och 

t orsakar generellt differenssättningsskador vilket har ett samband med 

eftersom många entreprenörer sänker grundvattennivån vilket

Sättningsskador på närliggande byggnader (Pérez de Ágreda & Álvares de Toledo, 2008)

består till stor del av utsättning och åtgärder för att gräva 

ådan aktivitet skapar vibrationer som kan skilja sig 

svaga vibrationer som alstras när 

då är frusen. 

men de är i allmänhet små och kan 

överstiger dessa vibrationer 

orsakade av schaktning behöver inte bero på vibrationer från maskiner. 

eftersom schaktning påverkar markens stabilitet. (Se figur 

på grund av tyngden av själva 

byggnaden, till 

plattor kan spricka och skadas. 

har ett samband med 

vilket förändrar 

 
(Pérez de Ágreda & Álvares de Toledo, 2008). 
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Vid kontroll av sättningsskador på närliggande byggnader under schaktning av mark behövs 

kontinuerliga mätningar och övervakning av grundvattennivån under hela schaktningstiden. 

En beräkningsmetod tillämpas för att prognostisera skador i en byggnad i samband med 

sättningar. I figur 2.23 visas fyra punkter A, B, C, D i ett hus före schaktningsarbete. A’, B’, 

C’, D’ är punkterna efter schaktningsarbetet där byggnaden påverkas av sättningar. Givna 

parametrar förklaras nedan (Chan-yu, 2006). 

 
Figur 2-23. Sättningars parametrar i byggnaden: (a) sättningar utan styv rotation 

(b) Sättningar med styv rotation (Chan-yu, 2006). 

 

I tabell 2-4 visas gränsvärden över skador som orsakas av snedvridning. Ta hänsyn till att inga 

geotekniska förutsättningar har angivits i denna tabell 2-4. 

 

Tabell 2-4. Gränsvärden för kantig snedvridning (Chan-yu, 2006). 

kantig 
Snedvridning 

Typ av skada  

1/750 Risk för sättningsskador vid ytterligare schaktning.  

1/600 Risk för skador på takstolens överram.  

1/500 Gräns för att undvika sprickor i byggnader (säkerhetsfaktor ingår). 

1/300 Sprickbildning i panel och väggar (säkerhetsfaktor ingår ej). 

1/300 Svårigheter med traverser. 

1/250 Sättningsskada förorsakar lutning i byggnaden, mer synligt i höga byggnader. 

1/150 Betydande sprickor i panel och tegelväggar. 

1/150 Risk för strukturella skador i byggnaden. 
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För att undvika onödiga ersättningskostnader bör schaktning av mark planeras och utformas i 

god tid. Ett bra sätt att uppnå dessa punkter är genom en schaktningsplan där åtminstone 

följande punkter beaktas (Chan-yu, 2006): 

 

Före schaktning 

� Planen omfattar analys och design med hjälp av geologiska undersökningar, vilka kan 

påverka schaktbarheten och användning av lämpliga maskiner i marken.  

� Förebyggande av tvister genom registrering, mätning och fotografering av aktuella 

skador i närliggande byggnader före schaktning.  

 

Kontroll och förebyggande åtgärder under byggandet 

� Övervakningssystem bör införas i närheten av schaktningarna.  

� Övervakning av deformationen av stödmur och markytan.  

� Nöd åtgärder bör förberedas i förväg mot en eventuell katastrof eller skada. 

 

När skadan har skett 

� Vidta lämpliga åtgärder för att förhindra ytterligare eller värre skador, 

� Utreda orsaken till problemet för att tillämpa andra metoder för schaktningsarbete. 

� Kontakta förvaltaren för lämpligt lösning av de skador som förorsakats i samband med 

markarbete.   
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2.8 Riskhantering  

Detta avsnitt består av ett antal utdrag från artiklar (Massarsch, Jonsson, & Wersäll, 

Riskhantering Vid Sprängningsarbeten, 2008) & (Massarsch, Vibration Caused By Pile 

Driven, 2004). 

 

Syftet med en teknisk riskanalys är att i samband med projekteringen identifiera olika 

aktiviteter som kan påverka projektet och dess omgivning på ett negativt sätt. Ofta används 

begreppet ”riskanalys” utan förståelse för dess innebörd och praktiska tillämpning. Ibland 

blandas därför tekniska utredningar (till exempel vibrationsberäkningar) samman med 

riskanalyser. Riskanalysen har en mycket bredare målsättning än en teknisk utredning och 

ingår som en del i riskhanteringsprocessen (Massarsch, 2004). 

 

En viktig aspekt av en sådan riskanalys är förutsägelse av jordtypens vibrationsnivåer och 

deras inverkan på marklager (stabilitetsproblem eller risk för sättningar), samt potentiella 

skador på installationer eller byggnader omkring arbetsplatsen där markarbete pågår. Att 

förbereda en riskanalys kan vara en komplicerad uppgift, där samspelet mellan olika faktorer 

måste beaktas, (Figur 2.24). Det krävs en förståelse av den höga installationsprocessen, en 

bedömning av de geotekniska villkoren, liksom övervägande av platsspecifika villkor och av 

miljökrav (Massarch & Fellenius, 2008). 

 
Figur 2-24. Faktorer som bör inkluderas i en riskanalys (Massarsch, 2004). 

 

En lämplig riskhanteringsanalys i samband med sprängning, pålning och schaktning bygger 

på oönskade händelser, kunskap inom området och erfarenhet. En riskhanteringsprocess 

utformas i etapper (Massarsch, 2004). 
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2.8.1 Val av riskkategorier  

Syftet är att samla likartade risker i en och samma grupp genom att begränsa antalet 

riskkategorier så att riskhanteringen förblir överskådlig. Riskkategorierna ska därför väljas 

med utgångspunkt från projektets karaktär och specifika förutsättningar (Massarsch, 2004). 

 

2.8.2 Beskrivning av projektaktiviteter  

Alla potentiellt farliga aktiviteter bör finnas upptagna och beskrivna i projektplanen, såväl i 

tid som i läge. Dessutom är det nödvändigt att identifiera och uppdatera dessa under projektets 

gång (Massarsch, 2004). 

 

2.8.3 Identifiering av oönskade händelser  

Utformning av en riskmatris utgående från tidigare projekt/erfarenhet som kan länkas till 

projektplanen. Kontinuerlig uppdatering är ett måste (Massarsch, 2004).  

 

2.8.4 Riskvärdering  

Riskvärderingen baseras normalt på sammanvägningen av två parametrar; sannolikheten för 

att en oönskad händelse inträffar, och konsekvenser som denna händelse kan ha för projektet 

och omgivningen. Värderingsskalan varierar från mycket låg till mycket hög, ofta uppdelad i 

fem steg. Risknivån beräknas genom multiplikation av sannolikheten och konsekvensen av 

den oönskade händelsen. Projektören (i samråd med entreprenören) har ofta den bästa 

kunskapen om olika aktiviteters utförande och kan därför lättast bedöma sannolikheten för att 

oönskade händelser inträffar. Vid bedömningen av händelsernas konsekvens bör däremot, 

utöver projektören (entreprenören), också berörda parter tillfrågas, eftersom de kan ha bättre 

kunskaper om aktiviteternas konsekvenser (Massarsch, 2004). 

2.8.5 Riskmatris  

Resultatet av riskvärderingen sammanställs i en riskmatris, där risknivån för olika 

projektaktiviteter och/eller påverkan av dessa på specifika objekt registreras. Riskmatrisen ska 

vara ett ”levande dokument” som skapas under ett tidigt skede av projektet och sedan 

uppdateras kontinuerligt. Förändringarna i riskmatrisen ska kunna spåras. Riskmatrisen är 

nyckelverktyget för en strukturerad riskhanteringsprocess, eftersom den kan länkas till, och 

avstämmas med, olika ibland samtidigt pågående projektaktiviteter (Massarsch, 2004). 
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2.8.6 Projektstyrning  

Riskmatrisen utgör ett verktyg för projektstyrningen och riskövervakningen och bör ingå i 

projektledningens verksamhet, lämpligen med en särskild person som är riskansvarig. Som 

ovan nämnts påverkar och påverkas riskhanteringen av flera olika frågeställningar, samt 

gällande lagar (miljöbalken, arbetsmiljölagen), kvalitetskrav, försäkringsvillkor med mera. 

När risknivån bedöms vara acceptabel för en specifik aktivitet kan risken ”stängas” varvid 

detta också noteras i projektplanen. Skulle projektets förutsättningar eller villkor ändras så 

kan det vara nödvändigt att upprepa riskanalysen för denna aktivitet (Massarsch, 2004). 

2.8.7 Riskreduktion  

Om risknivån bedöms vara oacceptabel måste riskreducerande åtgärder vidtas. Detta kan ske 

genom styrande åtgärder (förändrade arbetsmetoder, förstärkningsåtgärder, kompletterande 

undersökningar och/eller analyser) samt tillämpningen av ”active design” konceptet (kontroll 

och övervakning i samband med projektutförandet samt förberedelse av skyddande åtgärder) 

(Massarsch, 2004). 

 

Genom att sammanställa alla ovanstående punkter kan man skapa följande 

riskhanteringsprocess som anses vara lämplig vid sprängning, pålning, schaktning. (Se figur 

2.25) 

 
Figur 2-25. Beskrivning av riskhanteringsprocess olika etapper (Massarch & Fellenius, 2008). 
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3 Metod 

 etta kapitel syftar till att beskriva tillvägagångssättet för undersökningen, det vill 

säga varför och hur det empiriska materialet insamlades. Vidare beskrivs den valda 

forskningsmetoden för att besvara de frågeställningar i denna studie.    

3.1 Forskningsansats 

Metod används för att beskriva verkligheten, samt ett redskap för att lösa ett problem och 

komma fram till ny kunskap. För att metoden ska kunna användas måste den uppfylla vissa 

grundkrav, nämligen att det finns en överrensstämmelse med den verklighet som undersöks 

och att resultaten ska kunna möjliggöra ny kunskap och kunna leda till en fortsatt forskning 

och utveckling (Holme & Solvang, 1996). För att kunna relatera teori och empiri finns ett 

antal alternativa tillvägagångssätt. Två av dessa är induktiv och deduktiv ansats. Induktion 

innebär att forskaren drar allmänna, generella slutsatser utifrån empiriska fakta, vilket 

förutsätter en kvantifiering av material (Bryman & Bell, 2005). Deduktion innebär att man 

utifrån allmänna principer och befintliga teorier drar slutsatser om enskilda företeelser, det vill 

säga att forskaren bygger upp förväntningar utifrån teorin för att sedan samla in empiri som 

därefter prövas emot förväntningarna (Bryman & Bell, 2005).  

 

Eftersom det induktiva arbetssättet innebar att studien skulle behöva påbörjas utan någon 

förankring i existerande teori, ansågs det att induktiv ansats inte skulle vara tillämpligt för 

studien av vibrationsproblem i närliggande konstruktioner. Detta eftersom analytisk induktion 

är en metod för att konstruera teorier från kvalitativ data som kräver ett stort antal 

undersökande fall (Taylor & Bogdan, 1992).  Exempelvis om markvibrationer orsakade av 

sprängningsarbete skall undersökas med hjälp av induktiv arbetsmetod bör markvibrationer 

undersökas med hjälp av fältmetoder och bredare kunskap inom jorddynamik.  

 

Istället används en deduktiv ansats i denna studie. Detta innebär att uppsatsen har sin grund i 

en teoretisk referensram som är det val av teorier som sätter gränserna för analysen. 

Uppsatsen grundas också på publicerade artiklar, som har fungerat som underlag för den 

empiriska undersökningen. Efter att den empiriska undersökningen utförts ställdes teorin mot 

den empiriska skildringen och slutsatser formulerades med de båda delarna som 

utgångspunkt. För att kunna få möjlighet att besvara forskningsfrågor valdes lämplig litteratur 

inom jorddynamik, strukturdynamik och publicerade artiklar om vibrationsproblem. För att 

D 
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uppnå uppsatsens syfte gjordes en djupare och mer ingående studie genom att använda en 

kvalitativ metod som ger en god helhetsbild och därför lämpar sig väl för studiens syfte. (Se 

figur 3.1) 

 

 
Figur 3-1. Deduktiv ansats 

3.2 Val av metod 

Det finns två metoder att samla in material på, dessa ansatser är kvalitativa och kvantitativa 

metoder. Ett sätt att beskriva skillnaden utgår från själva orden: kvantitativa metoder 

undersöker kvantiteten, det vill säga mängden av en viss på förhand definierad företeelse eller 

sambandet mellan flera olika företeelser. Medan kvalitativa metoder undersöker kvaliteten, 

det vill säga beskaffenheten eller karaktären hos en företeelse (Trost, 2010).   

 

Avgörande för val av metod är vilket perspektiv som forskaren vill anta beroende på om 

forskaren vill få ett övergripande perspektiv eller en djupare förståelse. Kvalitativ metod 

används när forskarnas upplägg är att tolka och förstå en förutbestämd situation. Metoden 

innebär ofta öppna frågeställningar som ger en större klarhet och förståelse. Den kvalitativa 

metoden ger uppgiftslämnaren utrymme att näst intill lämna obegränsat med information, 

vilket gör att den information som forskaren får in kan vara varierande (Bryman & Bell, 

2005). 
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Den valda metoden som används i denna studie är kvalitativ metod i anslutning till valet av 

teoretiskt perspektiv och till den aktuella frågeställningen. Den kvalitativa metoden ger oss 

möjlighet att ha öppna frågeställningar med ett fåtal frågor vilket lämnar utrymme för 

respondenternas erfarenhet inom problemområdet samt egna åsikter. 

3.3 Vilka ska intervjuas  

Det finns två huvudgrenar av urval i en kvalitativ undersökning, nämligen sannolikhetsurval 

som innebär att varje respondent väljs ut slumpmässigt och har en stor chans att komma med i 

urvalet. Den andra är ickesannolikhetsurval som innebär att man inte kan förutse chansen att 

respondenterna blir utvalda och att de inte heller väljs ut slumpmässigt. (Christensen, 

Engdahl, Grääs, & Haglund, 2007). 

 

Urvalet av respondenterna i denna uppsats är ickesannolikhetsurval eftersom de valda 

personerna har bättre insikt och kunskap inom problemområdet, vilket kan öka förståelsen och 

validiteten i denna studie. 

  

För att kunna få kontakt med respondenterna användes både personligt bemötande och 

förfrågning via e-post. Den ena responden, Rainer Massarsch har många års erfarenhet inom 

geoteknik och har ett konsultföretag, Geo Risk & Vibration Skandinavia AB verksamt i 

Solna, Stockholm. Han kontaktades via e-post. Den andra respondenten, Tony Andersson, har 

många års erfarenhet inom markarbete och är delägare för en entreprenörsfirma, Widén och 

Erikssons Byggnads AB, som är verksam i Örebro och driver stora projekt, framför allt 

exploatering av mark i Karlskoga och Karlsborg. Han kontaktades genom personligt 

bemötande.  

 

3.4 Datainsamling 

Datainsamling kan ske på två olika sätt, antigen via sekundär– eller primärdata. Sekundärdata 

innebär att forskaren utgår från befintlig data. Dessa data kan yttra sig i form av exempelvis 

statistik, databaser, litteratur, artiklar, tidningar med mera. Primärdata är den data som 

forskaren på egen hand samlar in för att få svar på sina undersökningsfrågor. Metoden för 

primärdatainsamling kan ske på olika sätt, bland annat genom intervjuer, observationer, 

enkätundersökningar och experiment (Christensen, Engdahl, Grääs och Haglund, 2007). 
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Undersökning om jorddynamisk påverkan i marken och de skadeeffekter som dessa inducerar 

i intilliggande byggnader kräver omfattande analysmetoder, fältmätmetoder, och även 

erfarenhet inom strukturdynamik. Detta för att undersöka avmattning eller spänningsgraden i 

strukturella komponenter som deformeras med sprickbildning. På grund av begränsad tid har 

skrivningen därför avgränsats till att endast använda sig av primärdata d.v.s. personlig och 

intervju via e-post. Dessutom anses intervjuundersökningar vara ett lämpligt tillvägagångssätt 

på grund av de intervjuandes erfarenhet och kunskap inom området.       

 

3.5 Intervjuer 

Intervjuerna ligger till grund för empirin och kvaliteten på dessa har därför varit av avgörande 

betydelse för studien. En intervju är en ofta använd datainsamlingsteknik som fungerar som 

ett mer eller mindre strukturerat samtal med en eller fler respondenter. Genom en personlig 

intervju blir materialet mer inträngande och innehållsrikt och är därför att föredra när man vill 

att respondenterna ska svara med egna ord samtidigt som man vill kunna kontrollera att det 

som efterfrågas verkligen besvaras. En intervju via e-post är rimlig att genomföra när 

respondenterna är verksamma på annan ort samt vid tidsbrist.  För att samtalet skall lyckas 

måste intervjuaren ha en frågeställning med tydliga och relevanta frågor och ha en god 

kunskap om problemområdet (Christensen, Engdahl, Grääs och Haglund, 2007). 

 

Syftet med studien är att bygga upp kunskap och förståelse för det som ska undersökas genom 

intervjufrågor som primärdata, samt för att öka trovärdigheten i de forskningsfrågor som 

undersöks. Sekundär data används också för att göra en jämförelse med insamlad primärdata, 

vilket ökar förståelsen för problemet och fastställer pålitlighet i resultatet.  

 

Intervju via e-post med K. Rainer Massarsch 

 

I ett första steg etablerades kontakt med Rainer Massarsch via e-post där ämnet förklarades. 

Detta gjordes en månad innan intervjun. Efter några dagar mottogs ett godkännande via e-post 

samt teoretiskt material för skrivning. För att få ut så lämplig information som möjligt av 

intervjun skickades ett fåtal specifika frågor som kan användas som stöd i detta 

examensarbete. Frågorna skickades den 8:e maj och svaret kom den 10:e maj.  
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Intervju med Tony Andersson, markentreprenör 

 

I ett första steg etablerades personlig kontakt med Tony Andersson som jobbar hos Widén och 

Eriksons Byggnads AB där ämnet förklarades. Detta gjordes två veckor innan intervjun. Efter 

några dagar mottogs svar via e-post att företaget accepterade att medverka i en intervju. Precis 

som inför den första intervjun skickades intervjuguiden ut så att respondenten skulle ha 

möjlighet att förbereda sig inför intervjun och på så sätt ge informativa svar. Intervjun pågick 

i ungefär 40 minuter, den 9:e Maj klockan 07:00 på respondentens arbetsplats i Örebro. Vid 

intervjun tillfrågades om det vore möjligt att använda en ljudinspelare, vilket godtogs. 

Fördelen med att spela in intervjuerna är att en sammanställning utav ljudinspelningen i ett 

skriftligt format gör att analysen av studien blir mer lätthanterlig. 

 

3.6 Validitet 

Validitet i den kvalitativa analysen handlar om trovärdighet, det vill säga hur väl resultatet 

stämmer överens med primärdata (artiklar, teoretiska material mm). På så sätt kan en analys 

genomföras för att kunna ge svar till studiens forskningsfrågor.  
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4 Empiri 

 Det här kapitlet redogörs för de svar som erhållits från intervjun och resultatet redovisas. 

 

4.1 Mailintervju med Rainer Massarsch   

Rainer Massarsch arbetar som konsult inom geoteknik med grundläggning samt riskhantering 

vid vibrationsproblem i Sverige och internationellt. Han har ansvarat för planeringen, 

projektering och genomförandet av byggprojekt i Europa, Mellanöstern, Fjärran Östern, 

Australien, samt Nord- och Sydamerika. Projekten har omfattat industrianläggningar, 

jorddammar, flygplatser, hamnar och andra infrastrukturprojekt.  Massarsch har författat över 

170 vetenskapliga och tekniska publikationer på fyra språk och har varit inbjuden som 

föreläsare i över 40 länder. Han har utvecklat flera patenterade grundläggningsmetoder inom 

geoteknik- och jorddynamikområdet, såsom resonanspackningsmetoden (MRC), isolering av 

markvibrationer (Vibisol) medelst gasfyllda kuddar samt olika pålinstallationsmetoder.  

 

1) Vad anser du som konsult inom geoteknik om markarbetens vibrationsproblem och 

de skador som dessa orsakar i närliggande byggnader?   

Har viss betydelse men upptäcks ofta för sent och ”skrivs av” som oundvikliga konsekvenser 

av byggandet i storstadsmiljö. Borde beaktas i tidigt projekteringsskede men detta sker sällan, 

ofta på grund av bristande kunskap (Massarch, 2011). 

 

2) Anser du att det har blivit ett ökat intresse från byggherrar, villaägare, studenter 

och andra?   

Nej. Endast i samband med stora infrastrukturprojekt såsom Citybanan eller Norra Länken, 

men även där endast i begränsad omfattning. Man reparerar hellre än att undvika skador 

(Massarch, 2011). 

 

3) När ni får ett förfrågningsunderlag om ett projekt där schaktning, pålning, 

sprängning, mm. ingår, hur bildas er riskhanteringsanalys med hänsyn till 

vibrationsproblem? Vilka andra konsulter är inblandade och vad krävs för att 

kunna uppnå en säkrare riskhantering i projektet? (namnge gärna nödvändiga 

handlingar och hur dessa kan vara till hjälp när markarbeten pågår)  

I 
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Detta sker sällan vid mindre projekt men vissa konsulter och entreprenörer försöker få 

beställaren att betala för en riskanalys. Ofta saknas dock kunskap i alla led för att veta vad 

man ska beställa och vad som ska göras (Massarch, 2011). 

 

4) Utarbetning av mark och platsundersökningar har en stor betydelse vid utformning 

av en lämplig riskhanteringsanalys men oftast, på grund av en begränsad tilldelad 

budget, anses detta som mindre viktigt av byggherrar och därmed anses flertalet 

markundersökningar som mindre viktiga vid en utredning av markförutsättningar i 

ett projekt. Stämmer detta, och varför har det blivit så? Vilka undersökningar anses 

som mindre viktiga eller skippas helt och hållet? 

Markundersökningar görs i de flesta fall men deras omfattning och inriktning är ofta 

otillräcklig för att bedöma risker från markvibrationer. Behovet av dynamiska analyser och 

fältprov underskattas. Dessutom borde komplicerade projekt följas upp under 

genomförandeskedet, t ex genom mätning av markvibrationer och detaljerad kontroll och 

uppföljning. Denna information skulle vara av nytta vid framtida projekt (Massarch, 2011). 

 

5) Geotekniska ingenjörer och entreprenörer får helt enkelt inte ersättning för att 

behandla varje område som en potentiell fara vilket i sin tur leder till att bedömning 

av mark bestäms efter ingenjörernas erfarenhet. Stämmer detta i så fall varför har 

det blivit så? 

I viss mån. Jag anser att det ofta saknas tillräcklig kunskap i alla led (beställare, konsulter, 

entreprenörer, myndigheter) för att kunna bedöma i vilka fall risker föreligger (Massarch, 

2011). 

 

6) Mellan schaktning, pålning, och sprängning, vilket anser du orsakar mer eller flest 

skador eller bör hanteras extra noga?  

Sprängning och pålning (Massarch, 2011). 

 

7) Anser du att den aktuella byggnormen, Svensk standard, är tillräklig för att 

säkerställa tillfredställande resultat eller om ytterligare villkor måste uppfyllas för 

bättre riskhantering förre och efterbehandling av mark?  

Svensk sprängstandard och pålnings/schaktningsstandard är under omarbetning men är ett bra 

basverktyg. I komplicerade fall krävs dock detaljstudier och närmare utredningar. Detta sker 

endast i vissa, ofta större, projekt (Massarch, 2011). 
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8) Finns någon eller några godtagbara gränser för deformationer/säkerhetsfaktor?  

Svensk standard ger riktvärden som i allmänhet förhindrar större skador. Dessa riktvärden 

används ofta i domstol vid tvister (Massarch, 2011). 

4.2 Intervju med Tony Andersson    

Tony Andersson är yrkes examinerat inom transportteknik vid Tullängskolan i Örebro. Hans 

erfarenhet inom anläggningsbranschen börjades redan efter skolavslutningen, när han började 

jobba hos Örebro gräv, där han sysslat framför allt med alla typer av schakt inom 

anläggningsarbete, där bland annat kan nämnas.    

 

� Rivningsarbete 

� Stora industribyggnader.  

� Sprängningsarbeten för väg projektering. 

� Exploatering av mark.  

� Sprängningsarbeten ovanför kraftledningar, mm. 

 

År 2003 startade Tony Andersson sitt eget företag TONYS GRÄV och hans företag har varit 

inblandat i många projekt i Örebro län. År 2006 köptes, i samarbete med Anders Karlsson, 

Widén och Erikssons Byggnads AB som för närvarande driver stora projekt, framför allt 

exploatering av mark i Karlskoga och Karlsborg.    

1. Vad anser du som entreprenör om markarbetens vibrationsproblem och de skador 

som vibrationerna förorsakar i närliggande byggnader? Har det blivit något ökat 

intresse från allmänhet om markarbetens vibrationsproblem? 

Jag upplever inte att det har blivit något större intresse för markvibrationer men 

vibrationsproblem är något man måste ta hänsyn till. Markbeskaffenhet måste utredas och hur 

nära är det till byggnader och vad är det för byggnader (Andersson, 2011). 

 

2. När ni får ett förfrågningsunderlag om ett projekt där schaktning, pålning, 

sprängning mm. ingår, hur bildas er riskhanteringsanalys med hänsyn till 

vibrationsproblem? Vilka konsulter är inblandad och vad krävs för att kunna uppnå 

ett säkrare projekt?  

Varje projekt har olika förutsättningar och därför granskas varje projekt enligt sina 

förutsättningar. En del projekt förorsakar inga risker för skador, t.ex., exploatering på en 
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skogsmark där förekommer inga risker. Men kommer man inne i närbebyggelse och ska 

spränga då måste man studera dessa risker. Det gör man redan vid förfrågningsunderlag, där 

oftast står som anmärkningar, t.ex. risk för sprängning eller om det skall pålas. Då kan man 

göra en enkel vibrationsmätning, vilket oftast är en geoteknisk konsult som gör jobbet åt oss  

(Andersson, 2011).  

 

3. Vilka handlingar används som underlag vid riskvärdering av vibrationsproblem?  

Det är oftast en geoteknisk undersökning, sondering och provpålning. Där får man ett papper 

på hur marken ser ut och beskaffenhet, dessutom vet konsulten exakt riskbedömning vid 

vibrationsproblem (Andersson, 2011).  

 

4. Kan förekommande skador i byggnaden i form av sprickor eller sättningar 

prognostiseras under projekteringsskedet? Om ja, vilka konsulter ansvarar för dessa 

handlingar?   

Det är oftast geotekniker som tar hand om den delen. Eftersom det är de som gör en 

inventering på de husen som ska dokumenteras, bland annat alla sprickor och alla möjliga 

problem som har varit tidigare, vidare bestämmer de vart vibrationsmätaren skall placeras före 

sprängning eller pålning (Andersson, 2011).  

 

Konsulten är med under arbetens gång och läser av de här vibrationsmätarna och bestämmer 

hur högt eller lågt vibrationerna kan vara för de vet vilka vibrationer byggnaden klarar. Vidare 

läser konsulten vibrationsmätare och gör en ny inventering för att se om det har bildas några 

nya skador eller om det har rört sig på någon annat viss eller byggas eller något. Om det visas 

att vibrationerna var höga så görs en ny genomgång för att undersöka vad som gjordes fel 

eller varför det har blivit större vibration än vad konsulten hade bestämt. Dessa analyseras och 

kanske en annan arbetsmetod tillämpas (Andersson, 2011).  

5. Utarbetning av mark och platsundersökningar har en stor betydelse men oftast, på 

grund av begränsad tilldelad budget, anses detta som mindre viktigt av byggherrar 

och därmed skippas flertalet undersökningar. Stämmer detta, och i så fall varför har 

det blivit så? Och vilka undersökningar anses som mindre viktiga eller bortses ifrån 

helt och hållet? 

Jag kan tänka mig att man ofta bedömer det som riskfritt område och tar inte med dessa 

platsundersökningar. Sen är det väl många gånger under upphandlingsskedet som byggherren 

lägger på oss entreprenörer. Att vi får ta den bedömning. Men oftast är det marken som är 
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avgörande, en geoteknisk undersökning är det viktigaste. Finns ingen geoteknisk 

undersökning så görs en okulär besiktning innan vi sätter igång på plats, däremot om vi anser 

att det är en stor risk gör vi en utredning och kanske vi i anbudet vi frånsäger oss från den 

delen eller att vi inte ansvarar för den delen (Andersson, 2011).  

6. Kan det vara så att erfarenheten gör er lite oberoende av konsulten, alltså om 

erfarenheten går före en geoteknisk bedömning? 

Lite så kan det bli. Erfarenheten är viktig, eftersom man vet efter sin erfarenhet att i ett 

område finns stora risker för vibrationsproblem, då tar vi särskilda åtgärder från början som 

att anpassa maskinerianvändning efter markens känslighet mot vibrationer (Andersson, 2011).    

7. Vilka olika regler/krav, standarder och byggnormer används eller tillämpas som 

underlag under projektering av schaktning, pålning, sprängning, mm? Anser du att 

dessa nuvarande standarder, och byggnormerna ställer höga krav på entreprenörer, 

och geotekniker i så fall på viket sätt? 

Vi använder oss mer av mark AMA i de åsikter, sen finns andra typ av normer som 

geotekniker använder men det är ingenting vi tar del utav, för vi anlitar en konsult när risken 

finns. Då har vi gjort vad vi kunde för att eliminerar alla risker. Skulle det bli någon skada är 

oftast en stor och lång process med försäkringsbolagen. Där ser man på den samlade bilden 

och kanske går in i AMA för att se om man har följt de riktlinjerna som finns. Har vi använt 

oss av en konsult då tittar de på konsulten och vad han har gjort för att undvika dessa skador, 

vilka krav och säkerhetssynpunkter har tagits upp under riskplanerings och så vidare 

(Andersson, 2011). 

 

8. Har dessa regler/krav, standarder och byggnormer bidragit till ett lättare underlag 

eller svårighet att utföra markarbete pga. ökande mätningskontroller?   

Svårighet tycker jag inte. Har man gjort någon vibrationsmätning då får vi ett kvitto på att 

man följer de riktlinjer som de har satt upp så det underlättar och det känns trygg för oss. Vi 

kan jobba på speciellt sätt och vi vet att det funkar också (Andersson, 2011). 

 

9. Har markarbetens riskhanteringsanalys av vibrationsproblem haft någon betydelse 

för kostnader, av samtliga markarbetesalstrade vibrationer som schaktning, pålning, 

sprängning, mm.? 

Nej det tycker jag inte (Andersson, 2011).  
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10. Mellan schaktning, pålning och sprängning, vilket anser du orsakar mer eller flest 

skador eller bör hanteras extra noga? 

Sprängning är det som kan vara mest komplicerat och den som absolut orsakar mest skador 

eftersom man inte vet så mycket om (Andersson, 2011).  

 

11. Anser du att den aktuella byggnormen, Svensk standard, är tillräklig för att 

säkerställa tillfredställande resultat eller om ytterligare villkor måste uppfyllas för 

bättre riskhantering förre och efterbehandling av mark?  

För oss tycker vi att de är det tillräckliga, för vi anlitar oftast, om det är en stor risk en konsult, 

geotekniker för oss är tillfredsställande (Andersson, 2011).  

 

12. Skador skall dokumenteras före och efter verksamhet. Hur pågår dessa kontroller? 

• Först en okulär besiktning och kontrollen på plats,  

• Fotografering, mätning och dokumentation av sprickor, skador   

• Placering och kontinuerlig kontroll över vibrationsmätaren (Andersson, 2011).     

 

13. I fall det förekommer sprickor i närliggande byggnader, vem eller vilka bär ansvaret 

(konsulter eller entreprenörer) och varför?   

Konsulter vill alltid släppa sig fria sig men är det väl entreprenören som orsakar vibrationerna. 

Då är det entreprenören som bär ansvaret sen är så att vi har tagit åtgärder att koppla in en 

konsult, vilket jag anser som entreprenör att jag har gjort allt i min makt för att vidta de här 

åtgärderna mer än koppla in en expert på det just riskhantering. Då har jag fått de här 

riktlinjerna, jag ska göra si eller så. Därför tycker jag att jag bollar vidare mitt ansvar till 

konsulten men det blir alltid en utredning av vem som har försummat det där så att säga 

(Andersson, 2011).  

 

14. Finns någon eller några godtagbara gränser för deformationer/skador?  

Nej det får inte förekomma skador. Därför man har en säkerhetsfaktor som är hög alltså, det 

får inte hända någonting. Men sen är det en bedömning om man har gjort vad man kan och 

ändå blir skador då får man titta på hur dessa har uppkommit. Det är en bedömning från fall 

till fall (Andersson, 2011).  
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15. Hur påverkas grundvattennivå när ni utför någon typ av schaktningsarbete?  

Grundvatten har stor påverkan. Om man sänker grundvatten för att det kan förorsaka 

sättningar på alla byggnader runtomkring, därför jobbar man oftast i vattnet för att inte 

förorsaka sättningar i byggnaderna (Andersson, 2011).   
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5 Analys  

analysen kommer den information som framkommit i intervjuerna att analyseras. Detta 

görs i det här kapitlet där den teoretiska referensramen jämförs med det empiriska 

materialet. 

 

Uppsatsens syfte är att förklara riskhantering i samband med markarbeten som kan resultera i 

skador på byggnader. Här kommer jag att analysera hur entreprenörer och geotekniker 

hanterar och planerar markarbeten för att undvika skador i närliggande byggnader. Analysen 

utgår ifrån teorier och artiklar samt det empiriska material som samlats in med hjälp av en 

personlig intervju med Tony Anderson som är entreprenör inom markarbete samt en 

mailintervju med Rainer Massarch. 

5.1 Vibrationsproblem vid markarbete  

All sprängning, pålning och även schaktning påverkar sin omgivning på något sätt. Detta 

gäller bland annat intilliggande byggnader och de skador som markvibrationer förorsakar. (se 

avsnitt 2.2). Vibrationer som uppstår i samband med pålning och sprängning kan utbredda sig 

i marken i form av seismiska vågor. Bland dem kan nämnas P-vågor och S-vågor som är 

komplicerade sammansatta rörelser av enskilda partiklar kring ett jämviktstillstånd (se avsnitt 

2.4). Denna utbredningsrörelse kan orsaka förskjutningar i närliggande byggnader i form av 

elastiska (tillfälliga) eller plastiska (permanenta) förskjutningar (se avsnitt 2.2). 

Förskjutningarna kan vara synliga i en struktur i form av två typer av sprickbildning, 

nämligen kosmetisk sprickbildning och strukturell sprickbildning (se avsnitt 2.5). En annan 

typ av strukturella skador som är vanlig förekommande vid pålning, sprängning och 

schaktning är sättningsskador oftast pga. packningar i marken (se avsnitt 2.6) eller sänkningen 

av grundvattennivån (se avsnitt 2.7).              

 

De redan nämnda punkterna ger oss en bild över jorddynamiska belastningar och de skadande 

effekter som dessa har på intilliggande byggnader. För att kunna utforma en relevant analys är 

det dock viktigt att undersöka vad markentreprenörer och geotekniker anser om markarbetens 

vibrationsproblem. Utifrån det insamlade empiriska materialet svarar Tony Andersson att 

markarbetens vibrationsproblem måste beaktas men intresse för problemet saknas vilket 

stämmer överens med (Massarch, 2011) svar att det endast vid stora infrastrukturprojekt finns 

begränsat intresse för markarbetens vibrationsproblem och att dessa ofta upptäcks för sent och 

I 
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skrivs av som oundvikliga konsekvenser av byggandet i storstadsmiljö. De svar som erhålls 

av respondenterna tar fram det bristande intresse och kunskap om markvibrations problem 

och de skador som vibrationer från markarbeten förorsakar.        

 

5.2 Markundersökningar  

Vid prognostisering av skador från markarbetesvibrationer görs omfattande 

markundersökningar för att analysera markens jorddynamiska egenskaper av specialister inom 

jorddynamik, oftast geotekniker (se avsnitt 2.1) & (2.4.4). Många dynamiska analyser och 

fältprov underskattas dock, vilket gör att markundersökningars omfattning och inriktning ofta 

är otillräcklig för att bedöma risker från markvibrationer (Massarch, 2011). 

 

En anledning till att dessa markundersökningar underskattas beror på att byggherren lämnar 

bedömning av risker för markarbete till entreprenörer som oftast utgår från en geoteknisk 

undersökning om sådan finns eller en okulär besiktning vilket gör det svårt att bedöma 

riskerna för vibrationspåverkan vid markarbeten (Andersson, 2011). Detta stämmer överens 

med Massarch åsikt att det ofta saknas tillräcklig kunskap i alla led (beställare, konsulter, 

entreprenörer, myndigheter) för att kunna bedöma i vilka fall risker föreligger.  

5.3 Riskhanteringsanalys vid markarbete  

Vibrationsproblemen med markarbeten är komplexa. I fallen med sprängning och pålning kan 

markarbetet innebära stora risker och osäkerhetsfaktorer. Kunskap från tidigare projekt samt 

erfarenhet inom geoteknik krävs för att kunna utforma en lämplig riskanalys anpassad till ett 

enskilt projekt efter aktuella markförutsättningar. Riskanalysen bör utföras redan vid 

projekteringsskedet enligt de olika negativa faktorer som kan påverka projektet och dess 

omgivning, genom markundersökningar, dokumentering av närliggande konstruktioners skick 

och existerande skador samt vibrationskontroll och kontinuerlig övervakning under utförandet 

av markarbete, för att anpassa lämplig pålnings- eller sprängningsmetod (se avsnitt 2.8). 

 

Markentreprenören Tony Andersson nämner att förkunskap om det aktuella området kan vara 

till stor hjälp för att kunna vidta lämpliga åtgärder eller maskinerianpassning när 

schaktningsarbete skall utföras på ett känsligt område. Svårigheten med sprängnings- och 

pålningsarbete leder till att de anlitar en geoteknisk konsult eftersom geotekniker har den 

kunskap och professionell kompetens som krävs för att utforma en riskanalys med lämplig 
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riskbedömning. Riskanalys för markarbetens vibrationsproblem omfattar många faktorer 

vilket gör det svårt att utforma en sådan även för experter inom området. Massarch nämner 

bland annat att riskanalys vid mindre projekt vanligtvis inte utformas. Om sådan skall 

utformas försöker konsulter och entreprenörer få beställaren eller byggherren att ansvara för 

riskanalysen. Det saknas dock kunskap i alla led om vad man ska beställa eller göra. 

  

5.4 Byggnormer och standarder vid markarbete  

Geodynamiska frågeställningar behandlas i stor omfattning i de regelverk som finns för 

byggnadsverksamhet i bland annat Svensk Standard för schaktning, pålning och sprängning. 

Dessa standarder bygger på övervakningsmätningar och behandlar enbart vibrationsskador på 

byggnader. Massarch anser att dessa standarder är ett bra basverktyg vid beräkning och analys 

på markvibrationer och i allmänhet förhindrar större skador. På samma sätt anser Tony 

Andersson att dessa standarder är tillräckliga när de anlitar en konsult för hantering av dessa 

risker för skador. Samtidigt tillägger Tony Andersson att branschnormer som mark AMA 

också är ett bra basverktyg för att utforma lämpliga åtgärder när det finns risk i ett projekt. 

Om eventuell tvist förekommer mellan geotekniker och markentreprenör används oftast 

riktvärdena i Svensk Standard i domstol.    
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6 Slutsatser  

detta kapitel dras en slutsats utifrån analysen. Slutsatsen kommer att besvara de 

undersökningsfrågor som presenterades i inledningen. Avsnittet avlutas med studiens 

slutsatser. 

 

Syftet med denna uppsats är att beskriva riskhantering i samband med markarbeten som kan 

resultera i skador i byggnader. För att uppnå studiens syfte kommer studiens huvudsakliga 

undersökningsfråga samt dess underfrågor besvaras.  

 

Hur påverkar vibrationer från sprängning, pålning, och schaktning närliggande 

byggnader?  

All sprängning, pålning och även schaktning förorsakar jorddynamiska belastningar som 

utbreder sig i omgivningen genom seismiska vågor. Denna belastning påverkar intilliggande 

byggnader i form av förskjutningar i byggnadens grundfundament eller packningar i marken 

vilket orsakar sättningar och deformationer på fasaderna i form av sprickor.  

 

Hur utformas en lämplig riskhanteringsanalys vid planering av vibrationsalstrande 

markarbeten som sprängning, pålning och schaktning för att säkerställa skadefrihet i 

närliggande byggnader?     

Vibrationsalstrande markarbeten är ett komplext och svårhanterat område som berör 

markundersökningar, kunskap från tidigare projekt, erfarenhet och fördjupande studier inom 

jorddynamik. En lämplig riskhanteringsanalys kan endast utformas av specialister inom 

området, oftast geotekniker. Utformning av en riskhanteringsanalys kan endast begränsa 

vibrationsnivåer och anpassa åtgärder vid markarbetesaktiviteter, vilket inte kan säkerställa 

skadefrihet på närliggande byggnader.  

 

Sammanfattning 

All sprängning, pålning och även schaktning ger upphov till jorddynamiska belastningar som 

utbreder sig i omgivningen genom seismiska vågor. Denna belastning orsakar deformationer 

på intilliggande byggnaders fasader i form av sprickor. Geotekniker studerar och 

prognostiserar dessa effekter genom markundersökningar och Svenska Standarder för att 

utforma en riskanalys som entreprenörer använder sig av som underlag innan markarbete 

påbörjas, för att förhindra större skador. 

I 
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Bilagor  

Vibration och stöt- Riktvärden och mätmetod för vibrationer i Byggnader orsakade av 

pålning, spontning, schaktning och packning. 

 

Okorrigerad svängningshastighet, V0 

Värden på okorrigerad vertikal svängningshastighet Vo för olika markförhållanden 

och störningskällor väljs enligt tabell 1: 

 

Tabell 1 – Okorrigerad svängningshastighet, V0 [mm/s] 

    

 

Byggnadsfaktor, Fb 

Byggnader indelas med hänsyn till vibrationskänsligheten i konstruktionen i nedan 

angivna 5 klasser. Klass 1 – 4 gäller konstruktioner i gott skick. Är dessa i dåligt skick kan en 

lägre byggnadsfaktor användas. 

 

Tabell 2 – Byggnadsfaktor, Fb 

 

Materialfaktor, Fm 

I konstruktionen ingående material indelas med hänsyn till vibrationskänsligheten 

i följande 4 klasser. Det känsligaste materialet i konstruktionen avgör klasstillhörighet. 
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Tabell 3 – Materialfaktor, Fm 

 

 

Grundkonstruktionsfaktor, Fg 

För grundkonstruktioner i lera, silt, sand eller grus tillämpas nedanstående tabell. 

För fastare undergrund som morän är grundkonstruktionsfaktorn 1.0 

 

Tabell 3 – Grundkonstruktionsfaktor, Fg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


