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Sammanfattning
Svensk Standard SS 460 48 66: Vibration och stöt - Riktvärden för sprängningsindu-
cerade vibrationer i byggnader har funnits sedan 1989 och är under perioden uppda-
terad vid två tillfällen, senast 2011. Den är dock vad gäller metodik och beräkning 
av riktvärden i princip oförändrad. På senare år har standarden kommit att bli kriti-
serad från flera håll och eftersom en standard inte är en lagtext utan ett dokument 
vars legitimitet bygger på alla berörda parters gemensamma acceptans innebär 
detta svårigheter.

Det finns ett antal problem med den nuvarande standarden som är relaterade till 
att det dels kan vara svårt att bestämma korrekta värden men också att standarden 
inte beaktar exempelvis de skillnader som finns mellan sprängning ovan eller under 
mark eller de svårigheter som kan finnas vid bedömning av pålgrundlagda byggnader.

Ur ett internationellt perspektiv står SS 460 48 66 dessutom ganska ensam när 
det gäller att inkludera undergrund och avstånd i beräkningsgången. Efter att Norge 
fick en ny sprängningsstandard 2012 så är Sverige och Finland de enda länderna i 
världen som tillämpar denna ansats vid bestämning av tillåtna värden.

Inom ramen för SIS tk 111 ag 3 (Standardiseringskommittén: ”byggnaders på-
verkan av vibrationer”) har en förstudie genomförts. Syftet med förstudien har varit 
att undersöka möjligheterna att göra om standarden så att den bättre inkluderar alla 
byggnadstyper och alla former av sprängningar samtidigt som en viss internationell 
anpassning sker.

1. Inledning
På senare år har Svensk Standard SS 460 4866 kommit att bli kritiserad. Framför allt 
i stora projekt såsom Citybanan har ibland standarden varit svår att försvara. Resul-
tatet blir att tillåtna värden sätts på alternativa sätt eller att extra säkerhets marginaler 
ansätts då inflytelserika fastighetsägare kräver detta. Eftersom en standard inte är 
en lagtext utan ett dokument vars legitimitet bygger på alla parters gemen samma 
accepterande skapar osäkerheter kring standardens riktighet problem.

Och det finns onekligen ett antal problem med den nuvarande standarden som 
skulle behöva åtgärdas. Ett problem är den teoretiska bakgrunden, något som 
 diskuteras mer utförligt i denna artikel.
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Andra problem handlar om att parametrar kan vara mycket svårbestämda. Att veta 
exakt vilken undergrund en byggnad står på kan ibland vara ytterst problematiskt, 
det finns knappast resurser att gräva provgropar kring alla byggnader för att säker-
ställa undergrund och att verkligen bestämma om en morän är fast eller löst lagrad 
är knappast den lättaste uppgiften. Hur tjockt skall jordlagret vara, skall man tilläm-
pa moränvärdet om moränlagret är under 1 m? Hur gör man vid delad grundlägg-
ning? Ytterligare problem tillkommer om huset står på pålar. Om pålarna går ner 
till berg kommer högfrekventa vibrationer att följa pålarna upp i fastigheten medan 
lågfrekventa träffar via leran. Når pålarna inte ner till berg uppkommer andra feno-
men genom att pålarna rör sig och påverkar byggnaden.

Ursprungligen utformades standarden enbart för ovanjordssprängningar. När 
det gäller underjordssprängningar och underjordsanläggningar gäller andra förut-
sättningar som alltså inte inkluderats i nuvarande standard.

Syftet med den förstudie som sammanfattas här har varit att dels gå igenom 
förutsättningarna för den standard som används i nuläget samt lite av de alternativ 
som finns i form av en omvärldsanalys. Texten fokuserar på problemen inte förtjäns-
terna i standarden och syftet är att skapa ett diskussionsunderlag inför arbetet med 
att ta fram en ny standard, detta kan vara viktigt att notera när man läser denna text.

Merparten av de som arbetat med Svensk Standard SS 460 48 66 är överens om 
att standarden fungerat väl, såtillvida att den gett konsekventa tillåtna vibrationsni-
våer och mycket få skador på omgivningen i de fall nivåer innehållits.

2. Orsaker till skador
Tillåtna nivåer i en standard bör vara kopplade till risken för skada på en  byggnad. 
Förståelse för varför en byggnad skadas av en vibration bör därför ses som en förut-
sättning för en fungerande standard. Detta är dock en komplex fråga och  orsakerna 
kan vara flera: 

Skada på byggnader i samband med vibrationer kan huvudsakligen påstås härröra 
från: 
• Töjning/ Kompression/ Skjuvning
• Böjning
• Sättningsrörelser
• Resonanseffekter
• ”lokala effekter” (murstockar, skarvar)
• Utlösande faktor på grund av redan andra existerande spänningar

(sättningsrörelser, temperatur, grundvatten, vind, snö, naturligt åldrande etc.).

Sammanställningar och diskussion återfinns, i olika omfattning, hos exempelvis 
Siskind (2000), Dowding (1985,1996), Rundquist (1981), Holmberg (1982). Tyvärr har 
det visat sig svårt, åtminstone på analytisk väg, att bestämma verkliga skade nivåer. 
Sannolikt beror detta på att byggnader är förhållandevis  komplicerade  strukturer 
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där skador företrädesvis uppträder i skarvar mellan olika material snarare än i ma-
terial med kända mekaniska och elastiska egenskaper. I befintliga byggnader där 
material och byggnadsdelar kan ha olika ålder och utsatts för slitage eller naturligt 
åldrande genom åren bidrar också till svårigheter att fastställa deras tekniska egen-
skaper. Vidare gör det faktum att byggnaden förstärker och dämpar inkommande 
krafter på olika sätt problemet ytterligare komplext.

När det gäller byggnader bör man antagligen se dessa ansatser mer som be-
skrivande, det vill säga som ett sätt att beskriva varför skada uppstår. När det gäller 
verkliga skadenivåer är det snarare data baserade på tester, försök eller mätningar 
som kan ge kunskap.

Gör man en överblick över vilka typer av standarder som finns i världen idag är 
det tydligt att samtliga standarder använder svängningshastighet som parameter 
för att bestämma risk för skada (se kap 2.1). Det finns dock vissa skillnader. I Sve-
rige använder vi avstånd och undergrund för att bestämma tillåtet värde medan 
det vanligaste i ett internationellt perspektiv är att det tillåtna värdet är relaterat till 
vibrationens frekvens. 

Skillnaden mellan dessa sätt att bestämma tillåtet värde (undergrund kontra 
frekvens) är inte två olika sätt att bestämma samma sak utan två helt olika sätt att 
se på hur hus påverkas av vibrationer. Man kan hävda att hypotesen i den Svenska 
standarden är att den töjning som uppstår i marken under huset är direkt kopplad till 
risken för skada på huset (Se kapitel 2.2). I de frekvensbaserade standarderna inklu-
derar man risken för resonans/förstärkning och kopplar frekvensen till förhållandet 
mellan inkommande svängningshastighet i grunden på huset och den förstärkning 
som kan ske uppåt i husstrukturen och följaktligen den töjning som detta ger i kon-
struktionen (se kapitel 2.3).

2.1. Svängningshastighet som skadekriterie
Påståendet att svängningshastighet är den parameter som är mest lämpad för att 
bedöma risken för skada på byggnader är det idag få som ifrågasätter.

Att svängningshastigheten är den lämpligaste parametern noterades i ett antal 
ganska tidiga studier, framförallt Langefors m.fl. (1956) och Edwards och North-
wood (1960). I dessa studier jämfördes svängningshastighet huvudsakligen med 
acceleration och förskjutning och vid jämförelse mellan dessa storheter framkom 
det tydligt att svängningshastighet var den lämpligaste parametern. Orsaken till 
detta ansågs vara sambandet mellan svängningshastighet och töjning. 

Av detta resonemang följer att det absolut bästa vore att mäta töjningen (på den 
plats där risken för skada är störst), detta är dock inget som i dagsläget låter sig 
göras mer än i undantagsfall.
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2.2. Töjning i mark och bakgrund SS 460 4866
Under perioden 1946 -1956 utfördes ett stort antal vibrationsmätningar i Stockholm 
(Langefors m. fl., 1956), resultaten presenteras i figur 1. Som kan noteras i figuren 
mätte man upp sprickor från ca 110 mm/s och utifrån dessa data valde man att 
sätta 70 mm/s som ett säkert värde. 

De instrument som användes i Langefors försök registrerade framförallt förflyttning 
(amplitud). Figur 1 visar förhållandet till både amplitud, svängningshastighet och 
acceleration. Intressant att notera i figur 1 är att det är mycket tydligt att det är just 
svängningshastigheten som är den viktiga storheten. 

Orsaken till att svängningshastigheten var den parameter som bäst korrelerade 
med risken för skada förklarade Langefors med kopplingen mellan svängningshas-
tighet och töjning. Enligt klassisk mekanik (Hooke’s lag) så uppstår brott vid en 
bestämd töjning:

 (1) 

(2) 

E

Ett

Där e = töjningen (-), s = spänningen (Pa), E = E-modulen (Pa) 

Figur 1
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När dragspänningen når upp till en viss gräns (st) så bildas en spricka. Den
töjning som krävs för detta kallas då et.

(1)

 (2)

E

Ett

Detta betraktelsesätt kan översättas till svängningshastighet via:
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Vilket medför:
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Töjningen i detta fall är beroende på p-vågens hastighet, vilken i sin tur är 
beroende av undergrunden. Eftersom hastigheten i morän är ungefär hälften av 
den i berg och hastigheten i lera ungefär hälften av den i morän samt i 
kombination med tidigare bestämt i försök av Langefors (Figur 1) 70 mm/s för 
berg, följer: 
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Innan Svensk Standard SS 460 48 66 kom till (1989) användes därför tabell 1 för att 
sätta tillåtna värden, denna tabell återfinns även hos Langefors och Kilström (1979).

Tabell 1. 

Tabellen användes för be-
stämning av tillåtna värden 
innan SS 460 4866 fanns.
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I högra kolumnen i tabell 1 står ”nivå vid c= 4500-6000 m/s”, detta syftar på den sk, 
laddnivån (se kap 2.2.1.2)). I tabell 1 kopplas laddnivåer till specifika vibrationsvär-
den, beroende på undergrund. 

Denna ansats kan hävdas vara korrekt under förutsättningen (om vi bortser från 
vissa förenklingar) att sprickor uppstår därför att huset tvingas röra sig med marken, 
dvs. eftersom svängningshastigheten relateras till gånghastigheten i mark är det 
töjningen i marken som de tillåtna svängningshastigheterna bestäms efter. För att 
denna töjning skall vara korrelerad till risken för skada på ett hus måste töjningen i 
huset vara proportionell med töjningen i marken.

2.2.1. Avståndsfaktorn
SS 460 48 66 kopierar vibrationsvärden från tabell 1 (laddnivå 0,03) och justerar 
sedan dessa värden utifrån ett antal faktorer, viktigast av dessa är avståndsfaktorn. 
Vad som var tydligt när standarden skulle bestämmas på slutet av 80-talet var att 
det inte var rimligt att ha värdena 70, 35 och 18 oberoende av avstånd. 

2.2.1.1 Avståndsfaktorn – undergrund lera
Eftersom teorin bakom tillåtna värden bygger på förhållandet mellan p-vågens has-
tighet och svängningshastigheten (töjningen) kom man då att diskutera det faktum 
att det inte är p-vågen utan ytvågen (r-vågen) som är störst på större avstånd. Om r-
vågen är helt dominerande är hastigheten lägre (ca 55%) vilket innebär att töjningen 
blir högre (ca den dubbla).

Det innebär att om tidigare resonemang förs med avseende på ytvågen (istället 
för p-vågen) får vi nedanstående beräkning (med konstant töjning): 
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Avståndet när ytvågen ansågs vara helt dominant sattes till 350 m.
Under förutsättning att enbart p-vågen ger upphov till töjning sattes alltså 70, 35, 
respektive 18 mm/s och om enbart r-vågen gav upphov till töjning blev konsekven-
sen 35, 18 respektive 9 mm/s.

I intervallet mellan 10 m (enbart p-våg) och 350 m (enbart r-våg) valde man att 
dra en rät linje (i log-skala). Möjligtvis tänkte man att vibrationen som orsakar töj-
ningen består av flera olika vågtyper (särskilt vid en sprängsalva då flera olika deto-
nationer påverkar) och att dessa samverkar. På korta avstånd kommer bidraget från 
p-vågen att vara förhållandevis stort medan det omvända gäller för långa avstånd.
Detta resonemang stämmer dock bara för undergrund lera (se figur 2).

2.2.1.2 Avståndsfaktorn – undergrund berg
Bakgrunden till utseendet till berglinjen för avståndsfaktorn verkar vara mer bero-
ende på hur riskanalyser gjordes innan standarden kom till än på ett verkligt skade-
kriterium (se tabell 1). 

© 2014, Svenska Bergteknikföreningen och författarna/Swedish Rock Engineering Association and authors

Bergteknik (BK-Dagen)



Normalt satte man max laddning enligt laddnivå (ekv 8, delen till höger om ”K” i 
ekvationen benämns laddnivå). Det vill säga att man utgick från ett K-värde i Lange-
fors ekvation (K= 400 för berg) och sedan räknade man ut den tillåtna laddnings-
mängden för att klara tillåten vibrationsnivå på olika avstånd (70 mm/s för berg). 
Beräkningen utgick från att K-värdet var konstant (400 oberoende av avstånd) och 
utifrån detta beräknade man tillåten laddningsmängd.

Eftersom K-värdet varierar med avståndet och sjunker från ca 400 på korta av-
stånd till betydligt lägre på större avstånd kommer den verkliga vibrationen att bli 
lägre och lägre med ökande avstånd och man får därför automatiskt en ”avstånds-
faktor”. Om man testar att räkna på detta dvs. använder en mer realistisk ekva-
tion för att beräkna vibrationer beroende på avstånd så kan man beräkna den ”av-
ståndsfaktor” som då användes. I dag är den så kallade skallagsekvationen (ekv. 7) 
den helt dominerande metoden för att prognostisera vibrationer:

(skallagsekvationen) (7) 

(Langefors K_värdes ekv)  (8) 

(9)

Sätt V0=70, K=400 & B=1,7 

(10)

(11)

(12)

(13)

(skallagsekvationen) (7)

(Langefors K_värdes ekv)  (8) 

(9)

Sätt V0=70, K=400 & B=1,7 

(10)

(11)

(12)

(13)

Använd skallagsekvationen men bestäm tillåten laddning (Q) med hjälp av Lange-
fors K_värdes ekv (dvs beräkna vibrationsnivån mha skallagsekvationer för den 
laddning som enligt Langefors K_värdes ekv skall ge 70 mm/s).

(skallagsekvationen) (7)

(Langefors K_värdes ekv)  (8) 

   (9) 

Sätt V0=70, K=400 & B=1,7 

(10)

(11)

(12)

(13)

Sätt V0=70, K=400 & B=1,7

(skallagsekvationen) (7)

(Langefors K_värdes ekv)  (8) 

(9)

Sätt V0=70, K=400 & B=1,7 

 

(10) 

(11)

(12)

(13)

Bestäm A vid känd punkt dvs: om r = 10 så är vtill=70 => A=3500:
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(skallagsekvationen) (7)

(Langefors K_värdes ekv)  (8) 

(9)

Sätt V0=70, K=400 & B=1,7 

(10)

(11)

(12)

(13)

Eftersom vi istället vill att formeln skall utgå från (vo = 70 mm/s) skriver vi

(skallagsekvationen) (7)

(Langefors K_värdes ekv)  (8) 

(9)

Sätt V0=70, K=400 & B=1,7 

(10)

(11)

(12) 

(13)
Detta skall jämföras med ekvationen i Svensk standard:

(skallagsekvationen) (7)

(Langefors K_värdes ekv)  (8) 

(9)

Sätt V0=70, K=400 & B=1,7 

(10)

(11)

(12)

(13)

Vi kan alltså konstatera att man även innan SS 460 48 66 fanns använde samma 
”avståndsfaktor” för berg som idag.

2.2.1.3. Avståndsfaktorn – undergrund morän.
Om vi antar att de två linjerna för lera respektive berg bestämdes enligt kap 2.2.1.1. 
och 2.2.1.2. så kan man notera att det inte finns mycket utrymme kvar, moränlinjen 
kommer att hamna precis mitt emellan och följaktligen få ett tillåtet värde på 12 
mm/s på 350 m avstånd (se figur 2).

2.2.2. Kommentarer avståndsfaktor
Linjerna för bestämning av avståndsfaktor i SS 460 48 66 (figur 2) bör ses som en 
kompromisslösning, en slags minsta gemensamma nämnare som alla kunde ac-
ceptera. Detta betyder i och för sig inte nödvändigtvis att linjerna är felaktiga. 

Problemet med avståndsfaktorn är dels att den inte med självklarhet tycks vara 
kopplad till ett verkligt skadekriterium och dels att vi får använda olika ansatser för 
att komma fram till hur man kan ha konstruerat linjerna.

Det är vidare tydligt att i den mån Svensk Standard överhuvudtaget är uppbyggd 
kring verkliga mätdata så gäller det berggrundläggning och korta avstånd. 

Figur 2 Avståndsfaktor i Svensk Standard SS 460 48 66.
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Det är även viktigt att notera att eftersom resonemanget bygger på ytvågen bor-
de avståndsfaktorn inte tillämpas i de fall det finns goda skäl att anta att ytvågen 
inte är dominerande (exempelvis på underjordsanläggningar).

2.2.3. Betydelsen av undergrund
Sverige är med några få undantag (Finland och Portugal) ensamt om att inkludera 
undergrund i sin standard. 

Den teoretiska bakgrunden är, som konstaterats tidigare, relativt tydlig. Proble-
met uppstår när det handlar om verkliga bevis för resonemanget. Förutsättningen 
är, som nämnts tidigare, att töjningen i byggnaden är samma eller i alla fall propor-
tionell mot töjningen i marken under huset. 

Langefors själv har inga data som stöder hyp0tesen utan resonemanget är helt 
teoretiskt. Två artiklar som testar undergrundens betydelse är Edwards och North-
wood (1960) samt Northwood m.fl. (1963) där försök utförs på berg, morän och siltig 
lera. I dessa försök finner man inga skillnader i nivå för skada beroende på under-
grund, oberoende av undergrund börjar sprickor uppträda strax över 100 mm/s.

Även i USBM RI 8507 (Siskind m.fl. 1980) noteras att Langefors m.fl. inte visar 
några experimentella data som stöder att undergrunden skulle ha betydelse för 
skaderisken.

2.2.4. Övriga faktorer i SS 460 48 66
En annan skillnad mellan Svensk Standard och många andra länders standarder är 
att detaljnivån är förhållandevis hög. Medan Svensk standard tar hänsyn till under-
grund, byggnadstyp, byggnadsmaterial och verksamhet är andra standarder enbart 
inriktade på byggnadstyp, exempelvis Tysk och Brittisk standard innehåller bara 3 
byggnadsklasser medan USBM även har en särskild linje för gipsväggar. Norge och 
Finland är de enda länder som har ungefär samma detaljnivå på standarden som 
SS 460 48 66.

Det finns inte mycket dokumenterat om dessa faktorer. När det gäller byggnads 
och konstruktionsfaktorerna så är det känt att Standardiseringskommittén använde 
viss hjälp utifrån för att bedöma olika byggnadsmaterials relativa hållfasthet. Exakt 
hur diskussionerna fördes är dock okänt.

Vidare har Rundquist (1999) som var en drivande medlem i standardiserings-
kommittén när standarden kom till, skrivit om bakgrunden till verksamhetsfaktorn 
där han anger att parametern finns till för att förhindra accelererat åldrande. 
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2.3. Töjning i konstruktion och frekvensbaserade standarder

2.3.1. Betydelsen av frekvens
I ett flertal standarder (ex vis amerikansk, engelsk och tysk) är förhållandet mellan 
frekvens och svängningshastighet den styrande parametern.

Den grundläggande teorin handlar här om att töjningen uppstår beroende på att 
svängningshastigheten är högre längre upp i huset än i direkt anslutning till marken, 
det vill säga att det förekommer förstärkning ”≈ resonans” (figur 3):

Vibrationen ger upphov till olika förskjutning uppe och nere vilket ger nedanstående 
förskjutning:

 (14) 
H

l

Denna kan sedan direkt översättas till töjning:

  (15) 

Max töjning uppstår då vid =45º

(16)

cossin
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l

5,0
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l

Max töjning uppstår då vid j=45º

(15)

Max töjning uppstår då vid =45º

 (16) 

cossin
H

l

5,0
H

l

Figur 3 Till vänster: illustration visar hur töjning uppstår enligt frekvensbaserade standarder.  
Figuren illustrerar en vägg där vibrationen ger upphov till större förskjutning i toppen än i botten 
(och svängningshastighet). Till höger: exempel på förstärkning vid olika frekvenser, störst för-
stärkning (på småhus) uppstår i intervallet 4-12 Hz (från USBM RI 8057, Siskind m.fl. 1980).
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Frekvensberoendet kommer då av att förskjutningens (Δl) storlek är direkt bero-
ende, inte bara av den inkommande vibrationens storlek utan även av konstruk-
tionens egenfrekvens (exempel figur 3, höger). Detta innebär att man tillåter läger 
svängningshastigheter vid låga frekvenser eftersom det finns en uppenbar risk att 
vibrationsnivån förstärks uppåt i strukturen medan man tillåter högre svängnings-
hastigheter vid höga frekvenser efter som det inte föreligger en uppenbar risk för 
förstärkning.

Detta samband lutar sig empiriskt på den sammanställning som gjordes av 
USBM (Siskind m fl 1980), där man kunde visa att samtliga påvisade skador vid låga 
svängningshastigheter var relaterade till låga frekvenser. Förutom USBMs studier 
finns andra undersökningar som visar samma trender, i figur 4 har de kända data-
punkterna från USBM studien plottats tillsammans med andra studier, till största del 
utförda senare. De blå linjerna i figur 4 visar de rekommendationer för tillåtna nivåer 
som kom ut av studien och som idag används som en slags standard i USA. ’

De försök som gjordes i själva studien var dock framförallt varit inriktade på 
täktverksamhet och det var därför mest lågfrekventa vibrationer som undersöktes. 
För rekommendationer utanför frekvensområdet 4-12 Hz kom man därför i stort att 
luta sig på äldre undersökningar som exempelvis Langefors m.fl. (1956) och Ed-
wards & Northwood (1960). Det kan dock noteras att nyare studier väl samstämmer 
med USBMs Rekommendationer. Vid dessa höga frekvenser kan man även notera 
att säkerhetsmarginalen är betydligt större än i övrigt. Orsaken till nivån 50 mm/s 
(2 in/s) är att denna nivå var vedertagen i USA redan innan USBM studien, åtmins-
tone sedan Duvall & Fogelson (1962). 

Figur 4 sammanställning av de data som presenterades i USBM RI 8507 (Siskind m.fl. 1980). I 
figuren visas förutom data från den rapporten även data från 5 studier som inte var med i den 
ursprungliga rapporten (samtliga studier redovisas ytterligare i kapitel 7).
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2.4. Svensk Standard SS 460 48 66 och betydelsen av frekvens/ 
resonans.
I sin grundtanke tar Svensk Standard ingen hänsyn till eventuella resonanseffekter, 
trots detta kan man hävda att ett sådant element finns.

Frekvensen i vibrationen är till stor del beroende på mediet vibrationen transpor-
teras i (generellt lägre frekvens ju mjukare medium) samt på avstånd Det senare gäl-
ler i huvudsak ytvågor där höga frekvenser filtreras bort mycket snabbare än låga.

Konsekvensen av den Svenska standarden är följaktligen att man sänker tillåtna 
värden i de områden där frekvensen blir lägre. Eftersom risken för resonans ökar 
med lägre frekvens så fungerar den Svenska Standarden, åtminstone delvis, även 
utifrån detta betraktelseperspektiv.

Noterbart är alltså att även om man inte håller med om de teoretisk grunder som 
bygger upp Svensk Standard utan istället anser att frekvensen har stor betydelse 
och att orsaken till detta är risken för resonans så möter Svensk Standard upp i 
detta avseende. Hur bra eller dåligt dessa betraktelsesätt korrelerar med Svensk 
Standard finns dock inte mycket kunskap om.

3. Jämförelse internationella standarder
3.1. Allmänt
Det skall noteras att jämförelser av detta slaget inte görs utan problem. Hur och var 
man mäter och hur man analyserar skiljer sig väsentligt mellan de olika standar-
derna. Det är därför på sin plats med en allmän genomgång av detta för att i viss 
mån förstå problemet och möjligöra en korrekt bedömning.

3.2. Vad man mäter – vertikalt kontra tri-axiellt
Samtliga kända standarder mäter svängningshastighet. Denna svängningshastig-
het kan sedan vara relaterad till frekvens, undergrund, avstånd eller gälla oberoende 
av andra parametrar. 

I Sverige och Norge mäter vi av tradition bara den vertikala riktningen medan 
man i resten av världen mäter tri-axiellt. I de länder som mäter triaxiellt varierar det 
dessutom något om man anger toppvärdet som komponentmax, dvs den största 
svängningshastigheten i någon av de tre mätriktningarna eller vektormax. 

Generellt kan det naturligtvis påstås vara bättre att mäta i tre riktningar än i en, 
å andra sidan kan man hävda att om man har tillgång till tre kanaler så kan man 
använda dem bättre än att placera alla på samma plats!

Siskind (2000) hävdar att byggnader framförallt är känsliga för horisontella vi-
brationer, detta då de framförallt är konstruerade för att bära vertikal last. Ett annat 
argument för att inte bara mäta vertikala vibrationer är att de horisontella ibland är 
betydligt högre. 

I de mätningar som utfördes kring bergtäkter och gruvor inom ramen för ett RTC-
projekt (Jern m.fl. 2012) var den vertikala riktningen störst endast i 14 % av fallen 
(av totalt 610 mätningar) och i snitt var den horisontella riktningen 50-65 % större. 
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3.3. Var man mäter
Platsen där mätningar sker på varierar något, i Sverige mäter vi på bärande kon-
struktion på hus (husgrund) definierat i SS 460 48 66 men inte heller detta är någon 
självklarhet.

I USA får man mäta på husgrund (+/- 1 fot från marknivå) men man rekommen-
derar mätning i jord (mätplatsen skall vara närmare huset än 10 % av det totala 
avståndet till sprängplatsen), se rekommendationer på montering hos ISSE (2009) 
och Siskind och Stagg (1985). I England skall man mäta på grundkonstruktion el-
ler bärande vägg nära marknivå (BS 7385-1), om inte detta är möjligt får man även 
placera mätaren i jord. Enligt Tysk standard (DIN 4150-3) skall mätning ske i grund-
läggning, antigen på yttervägg eller på golv i marknivå. Mätaren får aldrig sitta högre 
än 0,5 m.

Anledningen till dessa olika mätpunktsplaceringar är flera, om man anser att det 
är bäst att mäta i jord finns åsikten att man mäter den oförvanskade signalen innan 
den går in i huset. Vidare kan det vara svårt att få tillstånd att komma in på en fastig-
het eller, att som man oftast gör i Sverige, borra ett hål i en husgrund.

Betydelsen av att mäta på olika platser är inte helt självklar. Siskind & Stagg 
(1985) rapporterar förhållandevis små skillnader men detta beror sannolikt på att 
mätning utfördes på långa avstånd och vid förhållandevis låga frekvenser.

3.4. Frekvens
Olika standarder använder även olika frekvensomfång för mätningarna. Även om 
detta kan ha stor betydelse på ”marginalen” är dessa nivåer satta för att fånga in så 
mycket av vibrationssignalen som möjligt (utan att ”slösa” för mycket minneskapa-
citet). I normalfallet är detta därför av mindre betydelse. Vid exempelvis underjords-
sprängning (vid höga frekvenser) kan detta dock ha en avsevärd betydelse. 

Tabell 2 

Frekvensomfång i olika standarder
Standard Land
AS 2187.2 2006 Australien 2-250 Hz

BS 7385-1:1990 Storbritannien 1-300 Hz

Circulaire du 23/07/86 Frankrike 4-150 Hz

DIN 4150-3 Tyskland 1-315 Hz

ISEEa USA 2-250 Hz

NS 8141-1:2012 Norge 3-400 Hz

NP-2074 Portugal 3-60 Hz

SN 640 312a Schweiz 5-150 Hz

SS 460 48 66 Sverige 5-300 Hz

UNE 22381:1993 Spanien 2-200 Hz

UNI 9916-2004 Italien 1-300 Hz

a) Ingen standard utan rekommendation från organisationen ISEE (International Society of
Explosives Engineers).
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3.5. Toppvärde och frekvens
I en avståndsbaserad standard är toppvärdet oproblematiskt. Efter att kurvförlop-
pet registrerats under de förutsättningar som anges i Standarden är toppvärdet det 
största absolutvärdet som kan avläsas i kurvan.

För en frekvensbaserad standard är inte detta lika enkelt eftersom toppvärdet 
skall relateras till en frekvens. Det enklaste här är att bestämma dominerande frek-
vens (exvis, via FFT) och sedan relatera detta till kurvans högsta absolutvärde. Pro-
blemet med detta förfarande är att det kan vara så att toppvärdet inte är relaterat till 
den dominerande frekvensen utan att toppen kan ligga utanför detta. Lösningen här 
är att göra frekvensanalysen i ett kort intervall kring toppvärdet (Tyskland).

Ett annat alternativ är den sk, nollgenomgången (USA). Man börjar med att läsa 
av maxvärdet och tittar sedan på den tid som går mellan att kurvan skär noll-linjen 
innan toppvärdet, passerar toppvärdet och sedan återigen passerar noll-linjen, den-
na tid är då en ½ våglängd och kan direkt kopplas till frekvens. Denna metodik ger 
upphov till många värden för varje kurvförlopp eftersom varje nollgenomgång ger 
en egen frekvens som skall jämföras med respektive tillåtna nivå. Problemet med 
detta förfarande är att signalen ofta består av flera överlagrande frekvenser och att 
nollgenomgången i så fall inte ger en riktig beskrivning av frekvens. 

I de nya Norska (NS8141-1:2012) och Tyska Standarderna (DIN 45669-1:2010-
09) har man försökt att komma runt detta genom att väga kurvan innan man läser
av signalen. D.v.s. rådatakurvan filtreras efter ingående frekvenser, och de olika
frekvenserna förstärks/dämpas beroende på standardkurvan, dvs. låga frekvenser
förstärks och höga dämpas, sedan läggs alla frekvenser ihop till en vägd kurva där
man tillåter ett specifikt toppvärde som nu är tillsynes oberoende av frekvens (exvis
i Norsk standard tillåts alltid 25 mm/s men detta värde gäller för 80 Hz, lägre frek-
vensen har förstärkts och högre dämpats redan innan avläsning, se figur 6), detta är
exakt den metodik som i Sverige används vid exempelvis bullermätning.

Figur 5. Sammanställning av 9 olika frekvensbaserade standarder, värdena gäller för normala 
bostadshus. 
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Figur 6, ett försöka att illustrera den ny Norska standarden NS8141-1:2012 i jämförelse med 
USBM normen. I den norska standaren ligger ett vägningsfilter vilket innebär att tillåtet värde för 
normal byggnad är 25 mm/s, linjen ovan illustrerar hur denna kurva vägs beroende på  frekvens.

Figur 7. Sammanställning av 4 olika standarder som är baserade på avstånd och/eller under-
grund, värdena gäller för normala bostadshus. 
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4. Framtiden
Sis tk 111 ag 3 har sammanfattat målet med en ny SS 460 4866 på följande sätt:

MÅL
Effekten av en nyproducerad Svensk Standard 4604866 är en bättre vetenskaplig 
grund med totalekonomiskt mest välavvägda riktvärden som tillsammans med en 
internationell samsyn ger större acceptans och trovärdighet.

SYFTE
Ändamålet för att få till stånd en nyproducerad Svensk Standard 4604866 är att få:
• Tydlig och likriktad samsyn på nationell nivå
• Samsyn på internationell nivå
• Ökad tillförlitlighet i bedömning av riktvärden
• Standard byggd på vetenskaplig grund
• Minska risken för skada för 3:e man
• Riktvärden vid sprängningar i samband med underjordsanläggningar
• Riktvärden vid sprängningar i samband med höga slanka konstruktioner
• Relevanta riktvärden, för olika typer av känsliga byggnader

5. Tackord
Författaren bär visserligen ansvar för allt som står i denna text, han skall dock inte ha 
äran för allt arbete som lagts ner. 

Förstudien inför en ny Svensk Standard SS 460 48 66 har utförts under 2013 inom 
ramen för SIS tk 111 ag 3 (Standardiseringskommittén – byggnaders påverkan av 
vibrationer ). Arbetet har utförts av en mindre grupp bestående av Mathias Jern (Ni-
tro Consult), Christer Svensson (Sigicom), Carl Thelin (Tyréns) Ann-Sofie Wessberg 
(Metron). Tack också till Eiolf Bjelkström (Metron) och Donald Jonson (Nitro Consult) 
för viktiga insikter angående bakgrunden till SS 460 4866.

Arbetet har möjliggjorts via finansiering från Trafikverket och Bergsprängningskom-
mittén. Hela arbetet finns sammanfattat i 3 (ännu opublicerade) rapporter.
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