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Inledning
Under 2009-2010 genomfördes i Nordic rock tech centres (RTC) regi projektet 
”Sprängnings-inducerade vibrationer kontra mänsklig upplevelse”. Projektet ge-
nomfördes i konsortieform där en stor del av de företag och branschorganisationer 
som representerar bergtäkts- och gruvindustrin i Sverige var representerade.

Varför	initierades	projektet?
Bakgrunden till detta projekt och den stora uppslutning som detta kom att få kan 
härledas till ett antal händelser:

• LKAB får i domen för nytt brytningstillstånd av Malmberget ett prövotidsvillkor
med krav på ”komfortmätning” utan att det preciseras hur detta skall ske.

• I norra Sverige börjar framförallt Länsstyrelsen i Västerbotten kräva att mätning
sker enligt SS 460 48 61 i bergtäkter. Kravet har varit att mätning skall ske inom-
hus på bjälklag (nedre våning) och att värdet 2,5 mm/s rms enligt SS 460 48 61
skall gälla.

• Domstolars krav på att de gamla rikt- och gränsvärdesbegreppen ersätts av
begreppet begränsningsvärde och den tolkning som från vissa håll innebar att
begränsningsvärdet likställs med det gamla gränsvärdet. Detta skulle innebära
att ett överskridande alltid innebär en kriminell handling och följaktligen kan lag-
föras.

• En allmän oro i branschen att villkoren blir både hårdare och allt mer olika från
plats till plats. Ex vis att direkt överföra de gamla riktvärdena till ett ”strikt be-
gränsningsvärde” innebar en kraftig (omedveten?) skärpning av gamla villkor.

Alla ovanstående punkter skapade tillsammans förutsättningarna för ett bransch-
gemensamt projekt där frågeställningen var:

Om villkor vad gäller vibrationer och luftstötvågor ska vara relaterade till en störnings-
upplevelse, hur borde denna störningsupplevelse i så fall mätas och vilka nivåer bör 
man i så fall tillåta?
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Om	RTC
Ursprunget till projektet var att LKAB vände sig till Nordic rock tech centre (RTC). 
Nordic rock tech centre är ett bolag, samägt av de största aktörerna inom svensk 
gruvindustri. Rock tech centre identifierar, initierar och driver utvecklingsprojekt 
som syftar till att ta fram ny teknik för gruvbrytning. De områden man främst fokuse-
rar på är borrning, sprängning och tunneldrivning. Rock tech centre skapar utveck-
lingskonsortier med ägarföretag och andra gruv- eller leverantörsföretag inom och 
utom Europa som deltagare. Dessutom har Rock tech centre ett nära samarbete 
med flera universitet, inte minst med Luleå tekniska Universitet.

Projektets	deltagare
Då projektet startades upp bildades en projektgrupp med följande deltagare: Tor-
björn Naarttijärvi (LKAB), Roland Andersson (BeFO), Olof Bergström (Nitro Consult), 
Carl Johan Gårdinger (SBMI/MinBaS), Mathias Jern (Nitro Consult). 

I denna grupp utfördes det huvudsakliga arbetet, gruppen rapporterade sedan 
till en styrgrupp som bestod av representanter från alla deltagare i projektet:

• BeFo (Stiftelsen Bergteknisk Forskning)
• BEF (Bergsprängnings-Entreprenörernas Förening)
• Boliden
• BK (Bergsprängningskomittén)
• LKAB
• Nordkalk
• Nitro Consult
• SBMI (Sveriges Bergmaterialindustrier)
• MinBaS

Beslut om hur arbetet skulle ske samt hur ”guidelines” skulle formuleras fattades 
gemensamt med styrgruppen. Det fanns stora önskemål om att få med myndig-
hetspersoner i en referensgrupp (Naturvårdsverk, Länsstyrelser), tyvärr avböjde alla 
tillfrågade.

Förstudie	/	litteraturstudie
Innan det fullskaliga projektet startades utfördes en litteraturstudie över förutsätt-
ningarna, dvs. hur behandlar man frågeställningen vibrationer från sprängning kontra 
mänsklig upplevelse i andra länder och i andra projekt,: vilka tidigare underökningar 
finns på området, vilka tankar finns i branschen? (se Jern och Bergström 2009). 
Utifrån insamlad information och tidigare erfarenheter startade sedan projektet upp 
och arbetet skedde huvudsakligen inom ramen för två delprojekt; WP 1 och WP 2.
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WP	1
Målet med WP 1 var att definiera en relevant överföringsfaktor mellan inkommande 
vibration i bärande grundkonstruktion och bjälklag inomhus som skulle täcka in de 
flesta ”normala” byggnader. I WP 1 ingick även att vid ovanjordsprängning mäta 
luftstötvåg samt att jämföra erhållna övertryck med vibrationsnivåer inomhus på 
bjälklag.

WP	2
Målet för WP 2 var att ta fram en guideline/ rekommendation för hur man ska be-
handla/värdera frågan om sprängningsinducerade vibrationer kontra mänsklig upp-
levelse samt ange en metod för beräkning av nivåer beroende på ett antal faktorer.
Dessa faktorer var:

• Hur ofta man spränger
• Är det ett nytt område som påverkas eller har sprängning pågått där sedan

tidigare, dvs ortsvanlighet
• Vardagar, helgdagar
• Vilken tid på dygnet
• Typ av byggnad, normalt bostadshus, känslig vårdinrättning etc
• Andra länders erfarenheter och lösningar
• Mätningen/kontrollen ska vara förhållandevis enkel och billig

(på utsidan av huset)
• Information till de närboende
• Vibrationens varaktighet, salvlängd
• Typ av sprängning, ovan-/underjord

Det fanns även långtgående planer inom WP2 att utföra ett intervjuprojekt där man 
frågade närboende hur man upplever vibrationer från sprängning och sedan ut-
värderade detta. Detta genomfördes tyvärr aldrig eftersom man inte fick fram ett 
lämpligt (infrastruktur) projekt där undersökningen kunde genomföras.
Det faktum att ingen direkt studie med avseende på människors känslighet för vi-
brationer genomfördes innebär att de värden som till slut användes kommer från 
litteraturstudien och närmare bestämt från Brittisk Standard BS 6472-2: 2008, se 
vidare kapitel: Brittisk och Tysk standard.
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Resultat 
WP	1
Inom projektet fastställdes i ett tidigt skede hur mätningar skulle ske i en mätin-
struktion. Syftet var sedan att man med hjälp av denna mätinstruktion skulle mäta 
enligt medoden i så många som möjligt av projektägarnas gruvor och bergtäkter. 
Mätinstruktionen innebar i princip att mätning skulle ske dels i sockel, dels mitt på 
bjälklag (nedervåning), all mätning skulle vara triaxiell samt att vid ovanjordsspräng-
ning skulle även luftstötvågen mätas.

Under perioden utfördes totalt 610 mätningar på olika platser i Sverige, av dessa 
var 418 st från sprängning underjord och 192 st från sprängning ovanjord. Sam-
manlagt utfördes mätningar i 36 olika hus, konstruktionsmässigt var fördelningen: 
platta på mark (5 hus, 128 mätningar), kryp-/torpargrund, inkl hus på plintar (12 hus, 
204 mätningar), hus med källare träbjälklag (12 hus, 186 mätningar), hus med käl-
lare betongbjälklag (7 hus, 92 mätningar).

Överföringsfaktorn beräknades på två olika sätt, dels vertikal inkommande i 
sockel mot vertikal i bjälklag, dvs. kvoten mellan det vertikala maxvärdet i sockel 
och det vertikala maxvärdet på bjälklag. Det andra sättet innebar att maxkompo-
nenten (PCPV = Peak Component Particle Velosity), dvs. det största värdet i nå-
gon av de tre riktningarna mätning sker i, bestämdes för både sockel och bjälklag. 
Överföringsfaktorn är i det fallet kvoten mellan PCPV i sockel och PCPV i bjälklag. I 
praktiken bestämdes överföringsfaktorn (för att få ett medelvärde) via lutningen på 
en regressionslinje (se exempel bild 1).

Figur 1, exempel bestämning av överföringsfaktor (ett hus).

(PCPV - komponentmax) (vertikal riktning)
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I projektet noterades en bra korrelation för alla värden, dvs. det finns ett tydligt sam-
band mellan inkommande vibration i sockeln och vad som kan upplevas på bjälkla-
get. Undersökningen visade också att extremvärden dvs. höga överföringsfaktorer, 
normalt inte sammanfaller med höga inkommande vibrationer i sockel. Detta inne-
bär att det medelvärde som beräknas ger ett bra värde över vilka vibrationsnivåer vi 
kan förvänta oss vid förhållandevis höga inkommande nivåer medan osäkerheten, 
spridningen, är betydligt större vid låga nivåer.

I arbetet med WP 1 kunde ingen koppling påvisas mellan markslaget som bygg-
naderna varit grundlagda på och överföringsfaktorn. Variationen på överföringsfak-
torn verkar till största delen vara konstruktionsberoende.

I tabellen (1) nedan redovisas en sammanställning över bestämda överförings-
faktorer för såväl vertikal- som komponentmax.

Tabell 1: Sammanställning över uppmätta överföringsfaktorer.

Överförings-
faktor 

 (-)

Korrelations-
koefficient  

(R)

Överförings-
faktor 

 (-)

Korrelations-
koefficient 

(R)
Byggnadstyp Vertikal mätriktning Komponentmax

Kryp/torpargrund 2,2 0,88 1,6 0,92

Träbjälklag källare 2,4 0,93 1,5 0,87

Betongbjälklag. källare 3,0 0,51 1,8 0,35

Samtliga källare 2,5 0,88 1,6 0,82

Platta på mark 1,2 0,91 1,1 0,97

Vad som kunde noteras i sammanställningen av mätresultaten är att i ca 60 % av 
fallen är den vertikala riktningen störst när man mäter på bjälklag. I sockel är dock 
fallet omvänt, endast 14 % av mätningarna ger ett resultat där den vertikala rikt-
ningen är störst.

Med ledning av dessa resultat avseende storleken på de inkommande vibratio-
nerna i de olika riktningarna, rekommenderades att man använder sig av kompo-
nentmax och inte endast den vertikala riktningen. Risken med att använda endast 
den vertikala riktningen är att upplevelsen undervärderas då man saknar informatio-
nen från de två horisontella riktningarna.

Vid jämförelse av skillnaden mellan att mäta komponentmax eller enbart vertikalt 
kunde visas att komponentmax i genomsnitt kan förväntas vara 50–65 % större än 
den vertikala riktningen.

”Medelhuset”
Den fördelning av olika hustyper som undersökningen utgjordes av representerade 
på intet sätt den fördelning som finns i det Svenska husbeståndet.

När en överföringsfaktor skulle bestämmas för ett medelhus var det därför vik-
tigt att mätningarna kunde påstås representera det Svenska husbeståndet. Den 
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undersökning som mest noggrant undersökt det Svenska fastighetsbeståndet är 
Boverkets undersökning Betsi (Byggnaders energianvändning, tekniska status och 
inomhusmiljö). Projektet genomfördes fr.o.m 2006 och består av en sammanställ-
ning av hela Svenska småhusbeståndet tillsammans med besiktningar av över 1800 
hus. Sammanlagt finns över 1,8 miljoner småhus i Sverige listade.

De data som framkommit i undersökningarna vägdes därför efter hur vanliga 
hustyperna var i Sverige. Genom att slumpmässigt ”plocka” mätningar med fördel-
ning enligt det Svenska fastighetsbeståndet skapas en ny samling mätpunkter som 
kan användas för att bestämma en överföringsfaktor. Mätningarna delades upp i tre 
stickprov; krypgrund, platta på mark och källare. Sedan ”samplades” slumpmäs-
sigt mätningar från de tre stickproven enligt fördelningen i fastighetsbeståndet, se 
exempel i figur 2.

90-percentilen
Eftersom nivåerna på de, i projektet, insamlade mätvärdena varit förhållandevis låga
innebär detta att vi på något sätt måste extrapolera data för att kunna förutsäga
vilka inomhusnivåer vi kan förvänta oss vid högre inkommande värden.

Vad som kan noteras är att spridningen kring medellinjen verkar vara förhållan-
devis konstant, d.v.s. spridningen kring regressionslinjen förefaller att vara hyfsat 
normalfördelad. Denna tendens kan användas för att bestämma en standardav-
vikelse och utifrån detta ange en 90-percentil. Standardavvikelsen från linjen kan 
beräknas till 1,29 vilket ger att för att uppnå 90 % nivån är avvikelsen från linjen 1,7.
Om vi då utgår ifrån att vibrationsnivån på bjälklag inomhus skall understiga 12,7 
mm/s, enligt SS-ISO 2631:2 (1989), i 90 % av fallen motsvarar detta att toppvärdet, 
komponentmax PCPV, i sockel inte får överstiga 7,8 mm/s.

Figur 2: Exempel med 10 000 sampel (eftersom betydligt färre punkter finns att ”sampla ur” 
kommer varje punkt i diagrammet att representera flera sampel)
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Det skall noteras att detta sätt att beräkna 90-percentilen betyder att överfö-
ringsfaktorn inte är konstant, detta till skillnad från medelvärdet för överföringsfak-
torn som kan visas konstant och oberoende av nivån på den inkommande vibra-
tionen. I figur 4 plottas överföringsfaktorn mot inkommande vibrationsnivå i sockel. 
Man kan notera hur den relativa spridningen är betydligt högre vid låga inkom-
mande vibrationsnivåer och orsaken till detta är att spridningen kring medellinjen 
i huvudsak verkar vara normalfördelad, se figur 3. Att förstärkningen minskar med 
ökad inkommande vibration har även noterats vid andra undersökningar där man 
studerat förstärkning (se Moore & Gad, 2010).

Överföringsfaktorn för 90-percentillinjen i den punkten där vibrationen på bjälk-
lag övergår 12,7 mm/s är 1,6.

Figur 3: Beräkning av 90-percentilen.

Figur 4: Överföringsfaktor mot inkommande vibration i sockel.
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Wp2 

Arbetet inom WP2 ledde fram till tabell 2 avseende rekommenderade tillåtna vibra-
tionsnivåer. Kortfattat kan sammanfattas att bakgrunden till resultatet var att tillåtna 
nivåer inomhus är taget från Brittisk Standard BS 6472-2: 2008, som i sin tur bygger 
på Brittisk Standard, BS 6472, 1992 (vilken hämtat värden från ISO 2631-2: 1989).

Tabell 2. Acceptabel vibrationsnivå med hänsyn till mänsklig upplevelse

Tid  
på dygnet

Acceptabel vibrationsnivå 
PCPV (A), (B), (C) 

(mm/s)

Bostäder ≤ 3 sprängningar 
per dag (D)

Dagtid (E) 8

Natt (E) 4

Bostäder > 3 sprängningar 
regelmässigt per dag (D)

Dagtid (E) 6

Natt (E) 3

A) Tabellen  leder till vibrationsnivåer under vilken sannolikheten av reaktioner är låg (ISO 26312-2,
1989, BS 6472-2, 2008).

B) Avser maximala svängningshastigheten mätt triaxiellt på utsidan av fastigheten
(Komponentmax,PCPV).

C) Maximalt 10% av sprängningarna per år får, i varje enskild mätpunkt, överskrida de i kolumn 3
angivna värden, dock aldrig med mer än 50%.

D) Definitionen för en sprängning är att vibrationsnivån skall överstiga 0,5 mm/s i enskilda mätpunkter.

E) Dagtid 07.00-22.00 alla dagar i veckan. Natt 22.00-07.00

Dessa ”tillåtna inomhusvärden” har sedan dividerats med överföringsfaktorn (från 
WP1) för att bestämma tillåtna värden i sockel, se figur 5.

Figur 5: Relationen mellan 
BS 6472-2: 2008 (vänstra 
stapeln) och föreslaget 
värde i Guideline (högra 
stapeln).
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Några frågor som bör kommenteras
Föregående text är en kortfattad sammanfattning av det projekt som genomfördes i 
RTCs regi och det resultat och de riktlinjer som framkom där. Mer utförlig text finns 
i de rapporter som kan laddas ner från RTCs hemsida: Bergström och Jern (2009, 
2010) och RTC (2010).

För att till viss del förklara tankegångarna, innehåller detta kapitel en diskussion 
kring några frågeställningar som är viktiga i sammanhanget.

Störnings-/komfortbegreppet
Störnings-/komfortbegreppet är svårt när det gäller bergtäkter och gruvor, dels är ti-
den så kort d.v.s. närboende utsätts för vibrationer från några sekunder per år (min-
dre bergtäkter) upp till några sekunder per dag (de största (undermarks) gruvorna). 
Det kan då diskureras om det verkligen är komfort i konventionell bemärkelse vi 
diskuterar.

Detta noteras också i de undersökningar som gjorts. Människor relaterar då-
ligt till begreppet störning/komfort när det gäller sprängning utan anger oftast att 
man är antingen bekymrade över risken för att deras hus skall gå sönder alternativt 
upplever en skrämseleffekt därför att de inte är beredda på vibrationen. Detta rap-
porteras från många skilda håll, ex Sverige (Åhrlin m.fl., 1984) USA (Jenkins, 1965; 
Eltschlager, 2002; Lusk, 2006), Indien (Raina m. fl., 2004). 

Vidare har människors attityder till verksamheten en mycket stor betydelse. 
 Jones & Stokes (2004) noterar att det är viktigt att skilja på ”medelindividen” och 
individer som kommer att hamna högt eller lågt vid en jämförelse. ”Tåligast” för 
vibrationer är de som har ett ekonomiskt intresse i eller annan fördel av verksamhe-
ten, även om dessa upplever en viss störning kommer dessa inte att klaga så länge 
inte direkt skada på egendom uppstår. På andra sidan skalan står de individer som 
är direkta motståndare till projektet, dessa kommer att uppleva störning och också 
klaga på denna så fort de upplever någon effekt alls.

Människors	upplevelse	av	sprängning
Problemet med att mäta människors upplevelse av sprängning är att upplevelsen är 
avhängig på så mycket mer än vibrationen. Griffin (1991) visar nedanstående sche-
ma på mänsklig respons vid vibrationer i byggnader (figur 6). Dels finns en förstärk-
ning av vissa frekvenser i konstruktionen, dels ger vibrationer upphov till sekundära 
effekter (ibland hörbara) i delar av konstruktionen, dels finns förväntningar, oro, at-
tityd till projektet etc. som förändrar situationen mot vad den är i en laboratoriemiljö.
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När det gäller den direkta upplevelsen av vibrationer testade Kamperman (1980) 
detta genom att skärma av vibrationen från försökspersonerna genom att placera 
dem på luftkuddar som dämpade vibrationerna, resultaten visade att försöksperso-
nerna inte upplevde någon skillnad på störningen ”med eller utan vibrationen”, dvs. 
att upplevelsen berodde på helt andra saker än den direkta vibrationen.

Trots detta tror vi att den inkommande vibrationen är relevant att mäta och är av 
mycket stor betydelse även för upplevelsen av sprängningen. Detta eftersom det är 
den inkommande vibrationen (ibland tillsammans med luftstötvågen) som är orsa-
ken till alla de fenomen som upplevs av den närboende. 

Figur 6 Efter Griffin (1991). 
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Brittisk och Tysk standard
Två länder har särskilda komfortstandarder för sprängning: Storbritannien (BS 
6472:2, 2008), se tabell 3, som bara handlar om sprängning och Tyskland, DIN 
4150-2 (1999) figur 7, som anger särskild metod för mätning av vibrationer från 
sprängning. I båda dessa länder mäts vibrationer kontra mänsklig upplevelse alltid 
som rms-värde förutom vid sprängning då man anger toppvärde som metod, topp-
värdet i dessa fall mäts alltid i sockel, dvs. man mäter inkommande vibration och 
kompenserar sedan för den förstärkning som kan finnas inne i huset. För båda stan-
darderna gäller komponentmax, PCPV, dvs. man mäter i tre riktningar och anger det 
högsta värdet.

Tabell 3. Tillåtna vibrationsnivåer enligt BS 6472:2, 2008

Plats Tid Tillfredsställande nivå PPV 
(mm/s)

Bostadshus DagD) 6.0-10.0C)

NattD) 2.0

Övriga tiderD) 4.5

KontorB) Alltid 14.0

VerkstäderB) Alltid 14.0

Gäller för max tre sprängningstillfällen per dag, annars skall värdet multipliceras med en 
reduktionsfaktor (som anges i standarden). 

B) Arbetsområden med särskild känslighet ligger utanför denna standard
C) Variation av värdet kan användas beroende på kulturell och social acceptans, generellt sätts det
lägre värdet men om omgivningen accepterar kan det höjas mot det högre.
D) dagtid= 08:00-18:00 måndag till fredag, Natt= 23:00-07:00 alla dagar, resten = övrig tid

Figur 7: Tillåtna värden 
vid bostadshus enligt DIN 
4150-2 (vid sprängnings-
inducerade vibrationer), 
blå linjer för dagtid (övre 
linjen hus utan resonansef-
fekt undre med), magenta 
linjer motsvarande nattetid, 
svart linje tillåtna värden 
enligt teknisk standard DIN 
4150-3.
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RMS	kontra	Toppvärde
Som nämndes i inledningen var en av orsakerna till att projektet startades krav på att 
komfort skall mätas som RMS-värde på bjälklag istället för som toppvärde i sockel.

Det kan konstateras att det i alla fall är mycket tveksamt om rms-värdet är ett 
lämpligt värde för att mäta mänsklig upplevelse av vibrationer från sprängning

Giacomelli (1986) skriver om transienta vibrationer: ”När det gäller en stöt av 
denna typ är toppvärdet ett relevant mått på störupplevelsen. Effektivvärdet (rms) 
är i detta fall endast av intresse om förloppet upprepas ofta”.

Tyvärr är det få referenser som är så tydliga. När det gäller standarder är det bara 
den Amerikanska (ANSI S3.29:1983) som direkt skriver ut att toppvärdet är lämpli-
gare än rms värdet när det gäller ”Impulse shock excitation”. I de andra standarder 
är det inte lika tydligt, i ISO 2631:2 (1989) ges mycket få direkta rekommendationer, 
i bilaga B i standarden skriver man ”Denna bilaga tar upp utvärderingsmetoder för 
en mera detaljerad karakterisering av obehagseffekter av impulsiv vibration som 
för närvarande håller på att utvärderas och provas. Här anges 4 olika metoder där 
spetmetod (dvs. toppvärde) är en av dessa.

Det som vi har funnit viktigast när vi tittat på lämpliga mätmetoder kan sam-
manfattas med: Det allra vanligaste är att mäta vibrationer från sprängning som 
svängningshastighet där man beaktar toppvärdet. För att man skall välja att mäta i 
en annan enhet eller på en annan plats så bör det finnas goda skäl för det.

Orsaken till att rms-värdet ibland inte är representativt för störningsupplevel-
sen är att man vid kortvariga pulser underskattar vibrationen. Detta beror på att 
rms-värdet så som det mäts i SS 460 48 61 är medelvärdesbildat över 1 sekund, 
exempel på detta kan ses i figur 8. I exemplet är skillnaden mellan det verkliga topp-
värdet och rms-värdet som synes är ganska stort, mycket större än det teoretiska 
√2-förhållandet som gäller för en sinuskurva.

Toppvärde: 9,5 mm/s RMS-värde: 1,86 mm/s

Figur 8, exempel på relation mellan toppvärde och rms-värde (vid en förhållandevis kortvarig 
vibration).
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När det gäller rms-värdet i jämförelse med toppvärdet så finns det inga bevis för 
att rms-värdet skulle vara bättre på att mäta mänsklig upplevelse än toppvärdet vid 
nu aktuella vibrationer, tvärtom finns det tydliga indikationer på att fallet är tvärtom.

Om man gör en internationell utblick så kan man konstatera att vi inte lyckats 
påträffa ett enda exempel där man väljer att mäta vibrationer från sprängning som 
rms-värde. Samtidigt finns det många exempel där man mäter störning/upplevelse 
från sprängning och detta görs utan undantag som toppvärdesmätningar.

Mätning	i	sockel	kontra	bjälklag
I det arbete som utförts (WP1) undersöktes förhållandet mellan vibration i bjälklag 
och vibration i sockel. I detta arbete tyckte man att sambandet mellan dessa vibra-
tioner var så god att fördelarna med att mäta i sockel i stället för inne i huset klart 
övervägde.

Dessa fördelar kan hävdas vara:

• Enkelhet, mätningen bygger exempelvis inte på att någon är hemma och släpper
in mätteknikern vid mättillfället.

• Mätningen kan ske med samma instrument och på samma plats som mätning
avseende risk för skada.

• Metoden är mycket lik den som standardmässigt utförts i bergtäkter under
många år, förfarandet är följaktligen enkelt och väl inarbetat.

Nackdelen kan möjligen hävdas vara att man inte mäter det exakta värdet inne i hu-
set, dvs. den nivå som eventuellt skulle orsaka störningen, å andra sidan kan man 
hävda att man vid mätning på sockel mäter hela den påverkan som ger upphov till 
olika störningsfenomen istället för bara en av dessa störningsfenomen.

Här bör man komma ihåg att när det gäller exempelvis risken för teknisk skada 
så finns ingen diskussion över detta faktum trots att ”problemet” är det samma. I 
det fallet mäter man inte på den plats i huset där en skada sannolikast skulle upp-
träda utan man mäter den inkommande vibrationen väl medveten om att det kom-
mer att finnas andra platser i huset där vibrationen är betydligt större. Det borde inte 
vara kontroversiellt att mäta störning på samma sätt. Detta görs dessutom redan 
idag när det gäller buller, man mäter på utsidan av huset och kompenserar sedan 
för den dämpning som väggar och fönster innebär.

Man bör dock notera att man inte kan filtrera ett mätvärde i sockel enligt en kom-
fortstandard på samma sätt som i bjälklag, frekvensen vid mätning i bjälklag är näs-
tan enbart beroende på bjälklagets egenfrekvens (med undantag av platta på mark) 
medan frekvensen vid mätning i sockel är beroende av sprängningsförfarande och 
markens egenskaper. 

I de två komfortstandarder som finns med avseende på sprängningsinducerade 
vibrationer mäts vibrationsnivån alltid i sockel och inte i bjälklag (se kapitel Brittisk 
och Tysk standard).
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Luftstötvågen	
Avseende luftstötvågen så var de mätresultat som erhölls inom ramen för WP 1 
inte tillräckliga för några långtgående slutsatser uppbyggt på olika byggnadstyper 
etc. Vad man kunde konstatera var i vart fall att om markvibrationen är relativt låg 
samtidigt som luftstötvågen är relativt hög, kan luftstötvågen ge högre vibrationsni-
våer inomhus än markstötvågen. Detta gäller framförallt byggnader med fribärande 
bjälklag. 

Mätningar och analyser visar att luftstötvågen sannolikt inte blir dimensione-
rande för vibrationsnivån inomhus om man innehåller de nivåer på luftstöten som 
anges i SS 02 52 10 samt normalt föreskrivs i villkor, dvs. luftstötvågen kommer inte 
att ge upphov till så stora vibrationer att man når över 12,7 mm/s på bjälklaget. 

Det är dock inte helt ovanligt att luftstötvågen är den påverkan som ger upphov 
till högst vibrationer i bjälklag. I de 114 mätningar av luftstötvåg där byggnadsty-
pen inte var platta på mark (av totalt 192) var luftstötvågen orsaken till den största 
vibrationen på bjälklag i knappt 30 %. I samtliga dessa fall var markvibrationen 
förhållandevis låg.

Figur 18: Erhållna reflektionstryck kontra uppmätt vibrationsnivå, vertikalt, inomhus

Gruvor/	bergtäkter	–	är	90%	villkoret	bara	lämpat	för	gruvor?	
I ”Guidelinen” angavs förslaget att angivna värden skulle tillämpas i 90% av fallen, 
dvs. att enstaka överträdelser inte bör föranleda rättsliga påföljder. Orsaken till detta 
betraktelsesätt är flera men huvudsakligen:
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• Eftersom det handlar om ett komfortvärde torde konsekvensen av enstaka över-
trädelser vara liten.

• Den stora spridning som finns i uppmätta vibrationer gör att det är mycket svårt
att utföra sprängningar där man är 100% säker på att klara en viss gräns. Att
konstruera en sprängsalva där man är 90% säker på att klara ett vibrationskrav
innebär att man ”siktar” mot ett värde som är ungefär hälften av villkoret. Skall
man konstruera en salva där man är 100% säker blir konsekvenserna mycket
stora.

Kritik har förekommit från vissa håll där man menar att ett sådant villkor inte är 
realistiskt för en bergtäkt där man spränger bara några ggr per år dvs att det inte 
fungerar att skriva ett villkor på detta sätt när man spränger vid få tillfällen per år.

Vår uppfattning att guidelinen även fungerar för bergtäkter och att det är viktigt 
att villkoret formuleras så att enstaka överskridanden inte direkt leder till rättslig 
påföljd. När det gäller rena komfortvibrationer, vore det mycket olyckligt om så vore 
fallet.

Vad hände sen?
Under det dryga året som gått sen Guidelinen presenterades har tyvärr inte speciellt 
mycket hunnit hända. 

Det kan allmänt konstateras att de kontakter som tagits mot myndigheter, Natur-
vårdsverk, Boverk och Länsstyrelser inte varit fruktsamma, orsakerna till detta har 
varit flera. I själva projektet gjordes det försök att få med myndighetspersoner i refe-
rensgruppen men i det sammanhanget verkade det finnas en rädsla att man uppfat-
tas som att man ”lierar” sig med branschen om man sitter i en dylik referensgrupp.

Önskemålet att Boverk eller Naturvårdsverk uttalar sig eller kommer med riklin-
jer liknande vad som finns för buller har inte heller infriats. Här har det visserligen 
funnits visst intresse men frågan har fallit först på en viss förvirring över vem som 
äger frågan (Naturvårdsverket har man kommit fram till), sedan pga. ekonomiska 
prioriteringar som placerar frågan ”långt bak i kön”.

Som det ser ut idag är det i domstolar denna fråga kommer att drivas. Och i 
dessa fall kommer guidelinen att komma upp vid ansökningar till nya verksamheter 
eller om problem uppstår vid befintliga. LKAB har yrkat på värden i enlighet med 
Guidelinen avseende Malmberget och kommer sannolikt även att göra motsvaran-
de för kommande gruvprojekt. SBMI (Sveriges Bergmaterialindustri) har infört för-
slag till villkorsformuleringar avseende vibrationer och luftstötvågor i enlighet med 
Guide linen i deras branschgemensamma dokument om enhetliga villkor. Arbetet 
har även fungerat som ett bra stöd och argumentation vid ett antal pågående pro-
cesser i såväl Miljödomstol som Miljööverdomstol. Några vägledande domar har 
dock inte kommit till dags dato.
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