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Sammanfattning
Som de flesta av er inom branchen vet så bygger Trafikverket Citybanan i Stock-
holm. Detta har pågått sedan 2008 med rena bergschaktningsarbeten och beräk-
nas vara helt färdigställt för trafik under 2017. Detta är det största infraprojektet i 
Sverige under modern tid som omfattar bl.a. en 6 km lång spårtunnel med tillhö-
rande servicetunnel under stora delar av centrala Stockholm.

Att driva tunnel i detta område skapar självklart utmaningar då både boende och 
näringsidkare berörs av både vibrationer och buller. Dessutom passerar tunneln sex  
kyrkor och två tunnelbanestationer. 

Under stor del av projektet så har arbetsgrupper arbetat fram riktvärden vad 
gäller vibrationer på bl.a. historiska byggnader då de ansetts vara särskilt skydds-
värda. I dessa innefattas de sex kyrkorna som tidigare nämdes. 

Detta föredrag behandlar Citybanans passage under Gustaf Vasa kyrka. Första 
delen (avsnitt 1-10) behandlar detaljer från hur sprängningsarbetena utförts och an-
dra delen (avsnitt 11-14) ger en inblick i de omfattande undersökningar, beräkningar 
och dokumentation som gjordes innan sprängningarbetena startade i närheten av 
kyrkan och som låg till grund för det kontrollprogram som gäller för kyrkan.

Rakt under denna kyrka  driver entreprenören Bilfinger en blivande servicetunnel 
och strax norr om kyrkan kommer spårtunneln att drivas. I skrivande stund så har 
servicetunnel passerat Gustaf Vasa kyrka och det återstår sprängning av spårtun-
neln.

Vibrationsrestriktionerna som åsatts Gustaf Vasa kyrka har beaktat känslig arki-
tekturbunden konst och är därför lägre än för jämngamla kontors- och bostadshus 
som också finns i närheten

För att klara av denna utmaning så krävs att de nogranna uppföljningarna av 
vibrationsmätningsresultaten från NCVIB implementeras i utformningen av kom-
mande borr-, ladd- och tändplaner upprättat i Shot Plus tunnel och sist men inte 
minst användandet av elektroniska sprängkapslar, eDev, som har den noggrannhet 
som krävs. 

De icke elektriska tändsystemen typ Exel (fd.Nonel) har svårt att hävda sig i så-
dana lägen när man kräver att varje enskilt spränghål detonerar enskilt.
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1. Bakgrund
På sin väg från Tomteboda i Solna till Södra Station på Södermalm så passerar 
Citybanan under centrala Stockholm med byggnader ovan mark och anläggningar 
under mark. För att klara av att spränga utan att skada dessa är utmaningen stor för 
alla inblandade parter, beställare, entreprenörer och konsulter. 

Vid Odenplan passerar Citybanans tunnlar under tunnelbanan och under Gus-
taf Vasa kyrka. För båda ställs stora krav på planering och utförande av spräng-
ningsarbetena. Detta föredrag behandlar Citybanans passage under Gustaf Vasa 
kyrka, se figur 1.1  där tunnlarna passerar med ett kortaste avstånd av cirka 20 m. 
Det gränsvärde som tillämpades för kyrkan ger inte utrymme för normal tunneldrift, 
det vill säga användandet av icke elektriska sprängkapslar och salvborrning enligt 
gängse metoder. 

2. Gustaf Vasa Kyrka
Kyrkan byggdes i början av 1900-talet och utrustades med altare i barock stil. I alta-
ret finns gipsstuckatur och gipsfigurer. Den 15 meter höga altaruppsatsen byggdes 
på 1700-talets första hälft i Uppsala Domkyrka. Den demonterades på 1800-talet 
och förvarades på Nordiska Museet innan den byggdes upp på nytt i Gustaf Vasa 
kyrka i början av 1900-talet. Altaret utgör en ovärderlig kulturskatt som under inga 
omständigheter får skadas av sprängningsarbetena.

Figur 1.1 Planritning Citybanans tunnlar i närheten och under Gustaf Vasa kyrka. Altaret är belä-
get i västra delen av kyrkan.
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2.1.	Gränsvärden
Citybanan projektet är inte det första sprängningsarbetet i närheten av kyrkan. 
Historiskt har sprängningsarbeten bedrivits i närheten av Gustaf Vasa kyrka för 
 T-Banans tunnlar och station i slutet av 1940-talet och i början av 1950-talet.
Tunnel sprängningar har även utförts för ledningstunnlar i området. Några dokument
som visar hur sprängningarna bedrevs på den tiden eller vilka vibrationsnivåer som
kyrkan exponerades för har inte återfunnits.

I systemhandlingsskedet upprättades en riskanalys för vibrationsalstrande ar-
beten. I denna sattes riktvärdet för kyrkan utifrån Svensk Standard, SS 460 48 66 
till 45 mm/s (v10 värdet för en byggnad grundlagd på berg och med höga valv 
med  stora spännvidder). Omräknat till kortaste avstånd mellan sprängningarna i 
spår- och servicetunneln och lägsta plan i kyrkan, som är cirka 18 m blir riktvärdet 
34 mm/s. Kyrkans representanter ansåg att riktvärdena enligt Svensk Standard var 
alldeles för högt. Detta grundade de på ett utlåtande från två tyska experter. De 
tyska experterna ansåg att vibrationsnivån 6 mm/s mätt i horisontell riktning inte 
fick överskridas i någon del av kyrkan. Men även med detta låga gränsvärde ansåg 
de att man kan förvänta sig en viss sprickutbredning i putsade ytskick. För att und-
vika nedfall av puts rekommenderade experterna ett gränsvärde på 2 mm/s. För det 
värdefulla altaret rekommenderade experterna att vibrationsnivån skulle begränsas 
till 1,5 mm/s i alla delar av konstruktionen.

De tyska experternas utlåtande ställde projektet inför en stor utmaning. För att 
klara tidplaner i projektet var det omöjligt att tillämpa de tyska experternas råd. Pro-
jektledningen startade 2008 ett omfattande arbete för att undersöka kyrkans status 
och kondition som senare skulle ligga till grund för fastställande av fastställande av 
gränsvärden för kyrkan och dess inventarier samt underlag för ett kontrollprogram. 
Arbetet utmynnande i att gränsvärdet för inkommande vibrationer sattes till 18 m/s 
mätt i vertikal riktning. Gränsvärdet gäller oavsett avstånd. Till gränsvärdet koppla-
des ett larmvärde som sattes till 13 mm/s som aktiverade konservatorernas kontrol-
ler. För att försöka undvika överskridande av gränsvärdet gjordes dimensionering 
av salvorna mot larmvärdet. 

I avsnitt 11och framåt finns fler detaljer om de utredningar som utfördes för att 
bestämma gränsvärde, förebyggande åtgärder och kontrollprogram.

3. Sprängningsarbeten
Ovanjordssprängningarna startade vid Odenplan relativt långt från kyrkan och tun-
nelsprängningarna närmade sig från norr där hänsyn måste tas till T-Banan och 
byggnader ovanför servicetunneln och stationsrummet. Det fanns därför goda möj-
ligheter att kalibrera sprängningarna mot gränsvärdet. Resultat av kontrollerna från 
de tidiga sprängningarna låg till grund för eventuella beslut om behov av ytterligare 
förebyggande åtgärder. Hittills har inte detta behövts.

Gränsvärdena är inte begränsningsvärden i juridisk mening. Med gränsvärde 
menas att sprängningarna skall dimensioneras så att det innehålls. Om överskri-
dande sker får det endast inträffa i enstaka intervall i salvan och entreprenören skall 
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till nästa salva justera borr, ladd- och tändplan så att riktvärdet inte överskrids igen, 
se även avsnitt om kontrollprogram nedan. Ansätts i stället gränsvärden som juri-
diska begränsningsvärden måste dimensioneringen av sprängningsarbetet utföras 
mot ett mycket lägre vibrationsvärde (1/3 till ½ av gränsvärdet) för att säkerställa att 
inte ett överstigande kan inträffa. 

Möjligheten har hela tiden funnits att göra justeringar av gränsvärdet om kontrol-
ler efter sprängning visar att skador uppstått i konstruktionen eller i inventarier.

3.1.	Provsprängning
Baserat på provsprängningar och de inledande sprängningarna under andra bygg-
nader i entreprenaden som låg långt bort från kyrkan gjordes en preliminär bedöm-
ning av samverkande laddningsmängd i olika delar av service- och spårtunneln. 
Beräkningarna för olika konfidensnivå enligt skallagsformeln (1) och fallet med god 
vibrationsdämpning mellan berg och grundläggning redovisas i tabell 3.2 nedan. 
God vibrationsdämpning förutsatte ett lager av sediment ovan berg och under 
grundläggningen. Utan sedimentlager bedömdes samverkande laddningsmängden 
bli hälften så stor. 

Normalt är 84 % konfidensnivå tillräcklig vid dimensionering av sprängsalvorna. 
Det innebär att risken för överskridande av gränsvärdet normalt ligger på cirka 5 % 
om skallagsformeln successivt uppdateras allt eftersom sprängningarna närmar sig 
kyrkan. Sprängningarna dimensionerades mot larmvärdet.

Tabell 3.1 Prognos för samverkande laddningsmängd och larm- respektive gränsvär-
det i kyrkan vid god vibrationsdämpning mellan berg och grundmurar.

Tunneldel Sektion Gränsvärde, 
mm/s

Samverkande laddningsmängd, 
kg för olika konfidensnivå

Radiellt 
avstånd, 

m84 % 98 %
Servicetunnel 32+610 – 

32+655
18 5,0 2,8 23
13 3.2 1.8

Spårtunnel västra 
tunnelröret

32+625 – 
32+660

18 4,7 2,6 22
13 2.9 1,6

 (1) 

v= svängningshastighet, mm/s
A och B = skalfaktorer
R = Radiellt avstånd, m
Q = Samverkande laddningsmängd, kg

Skalfaktorer som användes vid beräkningarna var A50% = 584 och B -1.5 och stan-
dardavvikelsen, s lika med 0,2. 

För undvika överskridanden av gränsvärdet krävdes det att varje enskilt hål de-
tonerar på unik tidpunkt för att undvika samverkan mellan två eller fler hål. Om detta 
inträffar ökas samverkande laddningsmängden till minst det dubbla.
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Fortlöpande uppföljningar har utförts av entreprenören, Bilfinger, som salva för sal-
va utvärderat resultat av föregående salva och därefter gjort de förändringar som 
varit nödvändiga för att klara av att innehålla de satta vibrationskraven .

4. Utförande av sprängningar
Den kritiska sträckan under kyrkan var cirka 60 meter i servicetunneln. På denna 
sträcka reducerades samverkande laddningsmängden till som lägst 1,9 kg/hål i 
öppning och stross. Kontur laddades med 1,8 kg/hål. Vilket betyder att av de cirka 
30 salvor som sprängdes under kyrkan har laddningsmängden varit nere på de 
nivåer som 98 % konfidensnivån anger för larmvärdet 13 mm/s. Den troliga förkla-
ringen till de högre vibrationerna i den norra delen av kyrkan är att denna del san-
nolikt är grundlagd direkt på berget. 

Indriften i servicetunneln kunde trots begränsningar i samverkande laddnings-
mängder bibehållas till 3-4 meter på den kritiska sträckan under kyrkan. Vilket kan 
jämföras med prognostiserat 1-2 meter i de mest extrema fallen. Av alla salvor som 
hittills skjutit så har en salva tangerat satt gränsvärde 18 mm/s, (18,3 mm/s). Detta 
kan härledas till två salvhål som borrats ihop och fått överslag och därmed deto-
nerat samtidigt. I avsnitt 8 finns sammanfattning av resultat av vibrationsmätning. 

De delar av spårtunneln som ligger närmast kyrkan sprängdes ut med 3,3 till 
4 meters salvor och samverkande laddningsmängden upp till 4,1 kg. I skrivande 
stund har tunnelfronten precis passerat närmaste del av kyrkan.

Vad som skiljer sig åt mellan kontur och övriga salvhål är avladdningslängden 
på strängladdningen samt storlek/längd på bottenladdning. På grund av den lägre 
laddningskoncentrationen så fick hålsättningen i salvan minskas vilket medförde att 
för en 55 m2 servicetunnel så har antal spränghål varit uppe i 191 hål/salva.  Detta 

Figur 4.1 Ljusbruna cirklar 
visar läge för salvor. Gröna 
cirklar är aktiva mätpunkter.
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ger att borrmeter/m3 ökar till ca 3,5 bm/m3 och en specifik laddningsmängd på 
2,5 kg/m3, vilket i sig kan verka mycket. Men valet att korta av salvorna är ett mindre 
bra alternativ med tanke på alla ställtider runt en salvcykel. 

Med hjälp av den flexibla lösningen på Orica Handi Loader där man i förväg kan 
välja mellan fyra olika program och där varje program innehåller 5 olika laddnings-
mängder så kan man skräddarsy just den typladdning man önskar för varje en-
skild håltyp. Storlek på bottennladdning och strängvikt kan anpassas till brukarens 
önske mål.

Borrning av en salva med dagens effektiva maskiner tar betydligt kortare tid idag 
om man jämför något tiotal år bakåt i tiden. Utlastning, skrotning, förstärkning är 
den arbetsmoment som skall upprepas efter varje salvtillfälle samtidigt som antal 
skjuttillfällen är begränsat. Det gäller att få ut så mycket bergvolym som möjligt vid 
varje salva.

5. Tändsystem
5.1.	Icke-elektriskt	tändsystem,	Exel
Med ”blockning” av Exel tändare och ett rimligt antal salvhål kan man klara av att 
driva tunnel och ändå klara vibrationskraven. Men om antalet hål i en salva ligger i 
nivå med detta exempel och med de vibrationsrestriktioner som gäller för de olika 
anläggningar som blir styrande ur vibrationssynpunkt, så är det mycket svårt att 
säkerställa att alla salvhål detonerar enskilt om man använder sig av blockning som 
metod för att separera tändintervallen. Man får då för stor samverkande laddnings-
mängd och därmed ökade vibrationsnivåer. Alla förstår att med Exel LP och den 
nummerserie med totalt 32 intervall som finns tillgänglig och drygt 190 salvhål så 
kommer inte intervalltiderna att räcka till och då är alternativet att dela upp spräng-
ningen i flera salvor vilket är en tidsödande metod. Användandet av icke-elektriska 
tändare och kortare salvlängder var därmed inget alternativ.

Figur 5.1 Exempel 
på salvregistrering 
från salva skjuten 
med Exel, salvtid 
6,4 sekunder.
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Andra alternativ är att korta salvlängden alternativt dela salvan i pilot och stross 
vilket också ger en ökad tidsåtgång. I stora projekt så är ju tiden av stor betydelse 
då det innehåller fler gränssnitt och färdigställandetider för överlämning, och där det 
gäller att tidplaner hålls i största möjliga mån. 

5.2.	Elektroniskt	tändsystem,	eDev™
Trafikverket och Bilfinger Berger Civil tog beslut att enbart använda elektroniska 
tändare för denna känsliga passage under Gustav Vasa kyrka och Odenplans tun-
nelbana. 

eDev™ systemet har de funktioner som krävs 
för att klara av denna uppgift.  Första generationen 
eDev™ hade möjlighet till en total fördröjningstid av 
10 sekunder och i steg om 1 ms. Nya generationen 
eDev II™ som introducerats under hösten 2012 i 
Sverige har fått förlängd fördröjningstid till 20 sek 
och i steg om 1 ms. Noggrannheten är 0,01 % av 
programmerad tid. Maximalt antal tändare per sal-
va är 800 st vilket torde räcka för alla tunnelsalvor 
som normalt skjuts idag.

Nedan visas systemet i sin helhet med Blastbox, 
Scanner, Testbox och elektroniksprängkapsel.

5.3.	Tändplan
För detta projekt så används Orica´s mjukvara Shot 
Plus Tunnel som är ett designprogram för upprät-
tande av borr-, ladd och tändplan. Programmet har 
möjlighet att exportera borrplaner i IREDES format. 

Simulering/provskjutning av salvan är ett värde-
fullt hjälpmedel för att säkerställa och kontrollera 
att brytningsvinklar och tändföljd blir rätt.

Figur 5.2 System för eDev IITM Blastbox, Scanner, Testbox och elektroniksprängkapsel.

Figur 5.3 Resultat av simulering/
provskjutning av salva. De olika 
färgerna visarbrytningssvinklar 
för olika hål i salvan.
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5.4.	Val	av	fördröjningstider
Val av intervalltid i strosshål görs efter analys av vibrationernas tidsförlopp där man 
kan mäta tiden för enskilt spränghål och under hur lång tid varje enskilt hål alstrar 
vibrationer. 

Utifrån analys i Cycad av enskilt salvhåls detonationstid valdes 35 ms i salvhål vilket 
var på den säkra sidan för att förhindra att inget hål samverkade med övriga i tid 
närliggande hål. En så kort fördröjningstid är inte möjlig med ett icke elektriskt tänd-
system för vilka de nominella intervalltiderna ligger mellan 100-400 ms.

Figur 5.4 Analys av enskilt salvhåls detonationstid utförs i Cycad

Figur 5.5 Exempel på registrering från salva där eDev™ används.
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För öppningshålen i kilen valdes givetvis en längre fördröjningstid, 100 ms för att ge 
tid åt berget att hinna ut och undvika köbildning i kilen. 

Figur 5.5 ovan visar tidsförloppet från elektronisk upptändning med salvtid 7,8 
sekunder. Lägg märke till de exakta tidsintervallen som tydligast kan urskiljas i sal-
vans öppning, upp till 1 600 ms, där intervalltiderna är 100 ms. Sedan minskas inter-
valltiden till 35 ms mellan enskilda hål, men det är svårt att urskilja detta i denna bild.

6. Laddning
6.1.	Strängladdning
Som tidigare nämnts så har Bilfinger Berger Civil strängladdat hela salvor. Detta har 
gjorts förut och är i sig inget nytt. Det som man har gjort annorlunda i den här en-
treprenaden är att variera bottenladdningens storlek/längd. Den brukar normalt vara 
ca 0,5 kg med en strängladdning som anpassas till vald strängtjocklek och längd. 
Det entreprenören gjorde här var att designa olika recept för hur strängen skall se 
ut. Man har i vissa fall använt en längre bottenladdning , vilket innebär fulladdat hål 
under en längre sträcka än normalt för att sedan avsluta med en strängladdning. 

Detta ger att en högre sprängverkan i botten på hålet och där berget sitter 
som mest inspänt och sedan så sker resterande lossbrytning av hålet med hjälp 
av strängladdningen. Detta samtidigt som man innehåller max samverkande ladd-
ningsmängd som gäller för varje enskilt salvtillfälle och klarar de krav som gäller för 
skadezonen i kvarstående berg.

6.2.	Spärrfjäder
Ett problem som kan uppstå när man strängladdar och inte har ett helt spräng-
ämnesfyllt borrhål är att tändare med tillhörande primer kan dras ut ur hålet innan 
sprängkapseln detonerat. Detta kan uppstå vid användandet av elektronikspräng-
kapslar beroende på att alla hål är 
förbundna med en harness wire på 
ytan, som förbinder och ger signal/
tändström till elektroniksprängkaps-
larna. Denna tråd sprängs inte av 
vilket sker i det icke elektriska tänd-
system där hela bunten klipps av vid 
upptändning. 

För att lösa detta så har man an-
vänt en spjärrfjäder som appliceras 
i borrhålet och sitter då följaktligen 
placerad i botten på borrhålet och 
låser fast tändare och primer intill 
dess att detonationen startat. Figur 6.1 Spärrfjäder för tändare och primer.
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7. Analys av salva
Exempel på design i Shot Plus T av tändplan för servicetunnel:

Import av aktuell vibrationsmätningsdata från NCVIB till Shot Plus T gör att man 
enkelt kan analysera vilket hål i salvan som högsta uppmätta värdet härrör ifrån. 
Denna unika funktion är till stor hjälp när man skall kalibrera nästkommande salva. 

8. Resultat av vibrations- och sprickviddsmätning
Vibrationsmätning har utförts med loggers Infra Mini och vertikala geofoner av typen 
V10 på byggnadskonstruktionen och triaxiella accelerometrar av typ PCB356A16 
på arkitekturbunden konst. De senare väger endast 10 gram vilket var nödvändigt 
för att inte medföra skador på ytorna de monterades på. Vibrationsmätningarna 
görs enligt mätkrav i Svensk Standard, SS 460 48 66. 

Sprickviddsmätning utförs med givare av typ Rissfox och Infra. Sammanlagt har 
vibrations- och sprickviddsmätning utförts i 31 mätpunkter i kyrkan. Samtliga mät-
punkter levererar mätdata till webbportalen, NCVIB.

Figur 7.1 Genom att peka på önskat toppvärde i kurvförloppet så markeras aktuellt hål i salvan. 
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8.1.	Vibrationsmätning
Gränsvärdet för inkommande vibrationer i stommen har som högst varit 18,3 mm/s. 
Larmvärdet 13 mm/s har överskridits 14 gånger varav det högsta registreringen var 
26,5 mm/s i två mätpunkter i orgeln, se tabell 8.1 nedan. Larmvärdet aktiverar tätare 
konservator kontroller, se avsnitt 14.

Tabell 8.1 Sammanställning av de högsta registreringarna. Röd markerade mätvärden 
indikerar överskridande av larmvärde. Grön markering innebär att gränsvärde för 
inkommande vibrationer överskridits. 

I altaret har högsta registreringen varit 13.3 mm/s vilket var strax över larmvärdet, 
se tabell 8.2. Överskridandet inträffade en av statyerna högst upp i ena altartornet.

Tabell 8.2 Sammanställning av de högsta registreringarna i altaret från salvan som gav 
överskridande av larmvärdet i staty som står högst upp i vänstra altartornet.

8.2.	Sprickviddsmätning	
Sprickviddsmätning genomförs i två valv i kyrkan. I Markusvalvet har mätningar 
genomförts sedan sommaren 2009. Resultatet av sprickrörelser och temperatur 
och luftfuktighet sedan våren 2010 redovisas i figur 8.1 nedan. Sprängningar inom 
100 m av kyrkan startade först under vintern 2012.

Sprickvidden varierar mer än 0,5 mm över ett år till följd av variationer i tempe-
ratur och luftfuktighet, se figur 8.1. Det finns inga tecken på att sprickrörelserna 
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Figur 8.1 Diagram av sprickviddsrörelser, temperatur och luftfuktighet i Markusvalvet.

Figur 8.2 Diagram av sprickviddsrörelser och resultat av vibrationsmätning i Markusvalvet under 
juli månad 2012.
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förändrats på grund av Citybanans sprängningar. I figur 8.2 redovisas sprickrörelser 
tillsammans med resultat av vibrationsmätning i den mätpunkt som är monterad 
ovanpå valvet. Diagrammet visar perioden första till sista juli, 2012 då tunneldriv-
ningen var mitt under kyrkan. Det finns inga tecken på att sprickvidden påverkas av 
sprängningarna. Däremot förekommer sprickviddsrörelser på cirka 0,08 mm under 
en dag till följd av variationer i temperatur och luftfuktighet.

9. Resultat av konservator kontroll
De konservator kontroller som genomförts i kyrkan har endast upptäckt en föränd-
ring så här långt in i projektet. I den gipsbrygga som förbinder altartavlan med stuck 
och ena altartornet fanns innan sprängningarna en kraftig spricka. Ur sprickan har 
det sedan sprängningarna kom närmare kyrkan fallit ut små bitar av gips. Föränd-
ringen har inte föranlett några ytterligare säkringsåtgärder förutom de som gjorts 
tidigare, se avsnitt 12.2 nedan.  

10. Övriga entreprenader
Nämnas bör att det finns fler känsliga passager längs Citybanans sträckning då den 
passerar sex kyrkor totalt, tunnelbanans gröna och blå linje samt ett flertal andra 
anläggningar där användandet av elektroniksprängkapslar varit avgörande för fram-
driften och för att säkerställa att satta vibrationsnivåer hålls.

NCC har använt elektroniksprängkapslar vid bergschakt i direkt närhet av tunnel-
banans blå station och även där har man lyckats väl i att hålla indrifter och vibra-
tionsnivåer. Pågående passage av Riddarholmen och alla dess kulturminnesmärkta 
byggnader kräver också att man på ett försiktigt sätt tar ut berget.

Züblin som har sin entreprenad på Södermalm har passerat ett flertal känsliga 
anläggningar och byggnader där användandet av elektroniksprängkapslar varit helt 
avgörande för genomförandet. 

Totalt så har långt över 100 000 elektroniksprängkapslar använts på de entrepre-
nader som Orica levererat till. Sammanfattningsvis så kan man säga att under de 
förutsättningar som givits vid byggandet av service- och spårtunnlar för Citybanan 
så har användandet av elektroniksprängkapslar fått sitt stora genombrott och vi är 
övertygade om att fortsättningsvis så kommer användandet av detta hjälpmedel att 
vara betydligt vanligare än tidigare. Möjligheten att öka/bibehålla indriften i känsliga 
partier är tidsbesparande och därmed också kostnadseffektivt.

11. Gustaf Vasa Kyrka
De följande avsnitten behandlar uppgifter om de omfattande undersökningar och 
dokumentation som gjorts i kyrkan samt vilka skyddsåtgärder som utförts. Ett kort 
avsnitt behandlar kontrollprogrammet som tillämpades för kyrkan.

© 2013, Svenska Bergteknikföreningen och författarna/Swedish Rock Engineering Association and authors

Bergteknik (BK-Dagen)



11.1.	Grundundersökningar	och	grundläggning
Marken runt kyrkan utgörs av fyllning ner till 4 till 6 meters djup. Därunder lera av 
torrskorpekaraktär ned till cirka 8 m under markytan och varvig lera med skikt av 
sand och silt till cirka 11 meters djup. Bergnivån är som högst cirka +17.6 i nordväst 
vilket motsvarar cirka 6 meter under markytan. Ungefär 10 meter sydost om kyrkan 
är bergnivån omkring +6.1 vilket är cirka 17 meter under markytan.

Kyrkan är grundlagd med plintar eller murar på berg. Kontroll av grundlägg-
ningen genom kärnborrning i kyrkans sydöstra hörn visar att mellan betong och 
berg finns ett cirka 0.2 meter tjockt lager av silt. Sedimentlagret beror på det stora 
schaktdjupet och att delar av grundläggningsarbetena utfördes under vatten. Ut-
redningar som Citybanan gjorde anger att sannolikt finns inte detta sedimentlager 
under hela kyrkans grundläggning.

12. Undersökningar
I ett tidigt skede i projektet konstaterades att de kritiska delarna i kyrkan är:

• Altaruppsatsen
• Målningar på putsade valv
• Stuckaturer

Det var dessa delar samt stommen som de utökade undersökningarna inriktades 
mot. Undersökningarna utfördes av konservator Anna Henningsson, Disent, Göran 
Svedbjörk Grontmij och personal från NCA – Nitro Consult & Ansvarsbesiktning.
Nedan listas undersökningar som utfördes:

• Dokumentation av altaruppsats Gustaf Vasa kyrka – Skadeinventering och risk-
bedömning

• Undersökning av sprickor och putsens vidhäftning i Markuskapellets valv.
• Program för återstabilisering av altarets konstruktion
• Stombesiktning
• Besiktning enligt Svensk Standard, 460 48 60
• Provsprängningar i närheten av kyrkan,
• FEM modell av kyrkan med beräkningar av påkänningar och vibrationsprognos

för olika delar från sprängningsinducerade vibrationer
• Beräkningar av putsnedfall från sprängningsinducerade vibrationer

Syftet med utredningarna var att genom undersökningar bestämma status av kyr-
kan och dess inventarier samt att genom beräkningar ta fram underlag för gränsvär-
den som är baserade på faktiska förhållanden i kyrkan och inte på generella anta-
ganden i vibrationsstandarden, SS 460 48 66 eller andra internationella standarder. 
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12.1.	Stombesiktning
Statiker kompletterande Svensk Standardbesiktningen genom en stombesiktning. 
Sprickor kategoriseras efter trolig orsak till hur de uppkommit. Indelningen är gjord 
i fyra kategorier. Spricka på grund av:

• sättningar i grunden
• temperatur rörelser
• belastning från byggnadsverk
• krympning i materialet

De visade sig att flesta sprickor beror på temperatur rörelser därefter kommer 
sprickor orsakade av belastning från byggnadsverk. 

12.2.	Dokumentation	av	altaruppsats	och	skyddsåtgärder
Konservatorer har dokumenterat altarets konstruktion och dess svaga punkter och 
skador som finns i konstruktionen. Vid flytten av altaret till Gustaf Vasa kyrka änd-
rades delvis den ursprungliga barockkonstruktionen i trä. Sannolikt beroende på att 
uppmonteringen av de två altartornen skedde mycket snabbt. Detta resulterade i få 
sammanhållande punkter i altaret.  Skadeinventeringen som konservatorer gjorde 
visade på:

• Sprickor i stuck och gipsfigurer
• Hålrum/bom i stuck
• Skarvar och spår efter lagningar av stuckdelar som varit lösa
• Stuckdelar och detaljer som sitter lösa och risker att falla av
• Kontaktytor stuck-trä som saknar stabil förankring
• Vissa brister i altarkonstruktionen
• Bristfällig uppställning för vissa fristående skulpturer
• Sockelplatta saknas för putti-figurer (mindre gipsfigurer)

Bild 12.1 Bristfällig uppställ-
ning av puttifigurer har säkrats 
genom den ljusa plankan som 
lagts under trälådan.
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Baserat på skadeinventeringen gjordes sedan omfattande skyddsåtgärder:

• Stabilisering av altartornens sammanhållning – ram- och kilkomplettering
• Säkring av uppställning av gipsfigurer, se bild 12.1
• Skyddsinklistring av lösa flagor av förgyllning och färg
• Säkring av träornament och stuckatur (temporär skyddsinklistring)
• Säkring av delar i den stora Kristusstatyn mot ställning

12.3.	Markusvalvet
För att bedöma status på putsade valv gjordes en kompletterande undersökning i 
juli 2009 av sydöstra kryssvalvet (Markus). Markusvalvet valdes dels för att det för-
väntas utsättas för de högsta vibrationsnivåerna då sprängningar för servicetunneln 
kommer att utföras rakt under. Det slutliga avgörandet för att göra undersökningen i 
detta valv var förekomsten av en markant horisontell spricka i valvet. Den markanta 
sprickan kan tyda på att det kan vara i sämre skick än övriga valv. I samband med 
undersökningen av Markusvalvet gjordes även sprickkartering av övriga valv, stuck, 
korsarmarnas målning och kupolmålningar. 

Resultatet av undersökningen av Markusvalvet visade att det förekommer ett 
nätverk av sprickor i putsen med sprickvidd under 0.3 mm, så kallade sprickor av 
putsteknisk art. Det finns även genomgående sprickor ner till teglet. Dessa sprickor 
beror sannolikt på statiska faktorer. I rapporten konstaterar konservatorn vidare att 
trots förekomst av bomma partier vid en del sprickor så finns ingen tendens till 
bristande vidhäftning mellan puts och underlag i muralmålning eller omgivande vit 
puts. Putsens vidhäftning kring valvets sprickor betecknade konservatorn som god.

Baserat på resultatet av undersökningarna av Markusvalvet bedömde konserva-
torn att det inte finns något behov att vidtaga några direkta förebyggande åtgärder, 
typ temporär skyddsinklistring.

För övervakning av rörelser i den markanta sprickan i valvet monterades i sam-
band med undersökningen en sprickviddsgivare. I ett senare skede monterades 
även en sprickviddsgivare över en markant spricka i sydvästra kryssvalvet (Lu-
kaskapellet).

12.4.	Provsprängning	och	vibrationsprognoser
I mars, 2008 utfördes provsprängningar för att få en uppfattning om hur vibratio-
nerna fortplantar sig från berget och upp i kyrkans olika byggnadsdelar.
Då det inte fanns möjlighet att spränga regelrätta salvor utfördes provsprängningar 
genom att sprängladdningar placerades djupa borrhål sydväster om kyrkan. Totalt 
sprängdes två laddningar i ett första försök som fick avbrytas på grund av problem 
med givare och borrhål. Vid det andra försöket sprängdes tre laddningar. Ladd-
ningsmängden var som mest 5 kg. Denna laddning var placerad cirka 26 meter 
under markytan

Vibrationsmätning utfördes i 18 mätpunkter i kyrkan och en mätpunkt i berget 
intill kyrkan. Den högsta vibrationsnivån 82.5 mm/s mättes upp i berget. I de delar 
av kyrkan som låg närmast provskotten registrerades 23.5 mm/s i kolrummet och 
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17.2 mm/s i luftkanal till kolumbariet. I vägg i ”Bebådelsen”, som ligger cirka 20 m 
längre bort från sprängningarna än kolrummet, registrerades 17.2 mm/s. I golvet 
bakom altare registrerades 6.4 mm/s och i två andra mätpunkter intill altaret regist-
rerades som högst 8.6 mm/s. Accelerationsnivån i mätpunkterna runt altaret var 
som högst cirka 0.2 g (cirka 2 m/s2). Samtliga registreringar är i vertikal riktning. I 
rabbitsputsade kupolen högst upp i kyrkan registrerades 3.6 mm/s.

12.5.	Dynamiska	beräkningar
För Gustaf Vasa kyrka tog Citybanan fram en FEM modell för simulering och beräk-
ningar av påverkan på olika delar av byggnaden från sprängningsinducerade vibra-
tioner, se figur 12.2. Modellen användes för beräkningar av vibrationspåkänningar i 
pelare och valv.

12.5.1. Riktvärdesbestämning för pelare
Beräkningar av vibrationspåkänningar i kyrkans bärande pelare gjordes för det kri-
tiska snittet som ligger i bruksfogarna högst upp i pelaren. Genom att utnyttja en 
rimlig andel av disponibel hållfasthet (200 kPa) visade beräkningar att riktvärdet 
kan ökas till maximalt 36 mm/s. Baserat på detta rekommenderades att riktvärdet 
30 mm/s kan vara försvarbart med beaktande rimlig säkerhet mot uppsprickning. 

Den höga utnyttjandegraden med avseende på materialspänningen motiverades 
med att enstaka överskridanden av riktvärdet, som beror på högfrekventa toppar, 
med säkerhet inte leder till oacceptabel sprickbildning för tunga tegelpelare.

12.5.2. Vibrationspåverkan på altare
Beräkningar på altaret visade att hållfastheten av trämaterialet i altaruppsatsen 
överstiger den dynamiska påverkan med en faktor 100. Den dynamiska påverkan 
ökar tryckspänningsnivån med mindre än 1 % av tryckhållfastheten. Det är där-
för helt uteslutet att man kan skada altarets stomme med sprängningsinducerade 
vibra tioner.

Situationen är dock annorlunda för andra delar av altaret eller enskilda objekt på 
altaret. Till exempel infästningen av korset i Kristusfiguren måste klara en dynamisk 
”viktökning” med 45 %. Att göra teoretiska beräkningar av vid vilken vibrationsnivå 

Figur 12.2 FEM modell av Gustaf 
Vasa kyrka med bärande stomkon-
struktioner. 
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det finns risk för att gipsföremål välter eller delar lossnar är mycket komplext.  Men 
med tanke på att risken bedömdes som relativt stor för löst uppställda gipsfigurer 
utfördes därför förebyggande åtgärder för att förhindra att gipsfigurer kunde välta.

12.5.3. Förutsättningar för bomtillväxt i putsade valv
Förutsättningar för bomtillväxt i putsade kyrkvalv har studerades. Två fall studera-
des: risken för att bomma partier utvidgas respektive vibrationståligheten i puts-
skiktet.

Slutsatsen är att bompartier med en diameter på 0.5 meter kan anses vara sta-
bila med hänsyn till fortskridande bomtillväxt. Vidare konstateras de är riskfria med 
hänsyn till vibrationspåverkan om vibrationsnivån inte överstiger 10 mm/s och put-
sens tryckhållfasthet är minst 1 MPa. Beräkningarna visade att uppfattningen om 
materialhållfasthet har en mycket större relativ osäkerhet än vad påverkan på vibra-
tioner förväntas ge.

12.5.4. Putsnedfall
Tjockleken på putsskikten i valven är oftast bara några millimeter tjocka. Med en 
antagen vidhäftningshållfasthet på 0.01 MPa krävs en acceleration på 24 g (cirka 
240 m/s2) i putsen för avlossning. Säkerhetsfaktorn mot putsavlossning i de olika 
valven är i alla valven större än 10 utom för Markusvalvet där säkerhetsfaktor blir 6.5 
(fallet god vibrationsdämpning mellan berg och grundläggning).

12.5.5. Sammanfattning av beräkningar
I tabell 12.1 nedan sammanfattas resultatet av de dynamiska beräkningarna.

Tabell 12.1 Resultat av dynamiska beräkningar för olika konstruktioner  
i Gustaf Vasa kyrka.

Konstruktion Beräknad  
säkerhetsnivå, mm/s

Kommentar

Bärande stomme 30 Teoretisk gräns för uppsprickning 
36 mm/s vid draghållfastheten 200 kPa.

Columbariet 20

Valv (Johannes, Matteus 
och Lukas)

20 Motsvarar en acceleration av cirka 4,8 g

Valv (Markus kapellet) 15 Säkerhetsfaktor satt till 5 för att undvika 
putsnedfall

Altaret 10 Inkommande vibrationer mätt i golvnivå. 
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13. Gränsvärde
Baserat på de omfattande undersökningarna och beräkningar fastställdes gräns-
värdet till 18 mm/s före inkommande vibrationer i stommen mätt i vertikal riktning.  
I detta beaktades att även inredningen i form av altare med gipsstuckaturer och 
gipsfigurer samt valv med dekorationer i form av gipsstuckaturer. Gränsvärdet gäll-
de oavsett avstånd till kyrkan. Den principen tillämpades för övrigt för alla de fem 
kyrkor tillhörande Svenska Kyrkan som låg inom Citybanans inventeringsområde.
Gränsvärden kompletteras med en larmgräns som fastställdes till 13 mm/s. Över-
skridande av larmgränsen aktiverar tätare kontroller av konservatorernas referensy-
tor. Larmgränsen tillämpas även för mätpunkter på arkitekturbunden konst (gips-
stuckatur, målningar på puts etcetera). 

Vibrationsmätningar utförs med vertikala geofoner av typen V10 på byggnads-
konstruktionen och triaxiella accelerometrar av typ PCB356A16 på arkitekturbun-
den konst. De senare väger endast 10 gram. Samtliga givare har varit anslutna 
till logger av typen Infra Mini/Master. Vibrationsmätningarna görs enligt mätkrav i 
Svensk Standard, SS 460 48 66. Sprickviddsmätning utförs med givare av typ Riss-
fox och Infra. Sammanlagt har vibrationsmätning utförts i 28 mätpunkter i kyrkan.

14. Kontrollprogram
En gemensam kontrollmodell som konservatorn tog fram för Gustaf Vasa kyrka och 
övriga kyrkor tillhörande Svenska kyrkan. Att genomföra fullständiga kontroller av 
kyrkan efter varje larm- eller gränsvärdes överskridande var en omöjlighet. Därför 
bygger kontrollmodellen på att utvalda referensytor på den arkitekturbundna kon-
sten fastställts med de konserveringstekniska statusbesiktningarnas resultat som 
grund. Referensytorna överkas regelbundet att övervakas med olika metoder. Ytor 
som ligger utanför referensytornas område har alla besiktigast och med besikt-
ningsunderlaget som grund kan kontrollbesiktningar av dessa ytor genomföras om 
behov uppstår.

14.1.	Kontrollprogrammets	metoder
För att upptäcka förändringar baseras kontrollprogrammet på en kombination av:

• Visuell dokumentation – okulär besiktning
• Anpassade tekniska mätningar av kulturhistoriska materialens stabilitet, ultra-

ljudsmätning
• Tekniska mätningar, typ vibrations-, sprickvidds- och temperatur och luftfuktig-

hetsmätningar
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14.2.	Åtgärder	vid	överskridande	av	larm-	eller	gränsvärde
Till kontrollprogrammet finns också kopplat åtgärder som skall vidtas om larm- eller 
gränsvärde överskrids eller om skador upptäcks innan något av värdena uppnåtts.
Sprängningarna har planerats mot larmvärdet om detta överskrids vidtas: 

• Förtätad kontroll enligt kontrollprogrammet utförs 2 ggr/månad
• Översyn av borr-, ladd- och tändplan.
• Analys av vibrationsdata –
• Utökad kontroll av borrnings- och laddningsarbetet vid nästa salva utförs av

byggledning och NCA

Vid ett överskridande av ansatt gränsvärde vidtas följande åtgärder: 

• Sprängningsarbetet avvaktas på aktuell tunnelfront medan eventuella konse-
kvenser utreds

• Omgående syn av de delar av byggnaden och referensytor som utsatts för över-
skridanden. Syn utförs av konservator och NCA.

• Analys av vibrationsdata
• Ny borr-, ladd- och tändplan upprättas av entreprenören
• Samråd om resultatet av syner och kontroller i kyrkan med kyrkans represen-

tanter
• Beslut om eventuellt ytterligare åtgärder för produktionen fattas av projektled-

ningen

Om rapport inkommer om att förändringar eller skador inträffat innan larm- eller 
gränsvärden överskridits behandlas ärendet på samma sätt som vid ett överskri-
dande av gränsvärdet.  
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