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IT inom vibrationsmätning 

Niklas Laurell, Bergsäker Konsult AB, Göteborg 

Inledning 

Informationsteknologins utnyttjande inom bygg- och anläggningsbranschen är ett 
intressant diskussionsämne och det exemplifieras här med hur vibrationsmätningar 
kan utföras med bättre utnyttjande av IT. Bergsäker har arbetat med ett system i 
vibrationskontrollen vid Lundbytunneln i Göteborg. 

Bakgrund 

Detta diskussionsinlägg kommer inte plädera för Internet eller liknande - sådana 
funktioner förutsätter att man har datoriserat informationen. Inlägget kan däremot 
ses som att vi förespråkar en datorisering för att kunna ta till oss möjligheterna 
med Internet och andra fördelar inom IT-området. 

Att påstå att byggbranschen inte använder IT är fel - där används det kanske mer 
än inom många andra branscher. Det används också datorer i någorlunda stor 
omfattning. När det gäller kommunikation mellan datorer och mellan datorer och 
annan utrustning, har vi dock inte kommit så långt. Åtminstone inte så långt som 
man kan förvänta sig av högteknologiska projekt. 

På en byggarbetsplats finns stora kvantiteter formaliserad information som väl 
lämpar sig att lägga in på dator. Datorisering gör att man uppfyller de ökande 
kraven på dokumentation och spårbarhet. 

Bra utnyttjande av IT får till följd att vi inte glömmer eller blir överhopade av 
papper och all annan pappersexercis som numer tenderar bli allt för vanligt. 

Vibrationsmätning vid byggandet av Lundbytunneln 

I Lundbytunneln används ett automatiskt övervakningssystem, A va Tunnel, som 
har vidareutvecklats under projektets gång. Tack vare att Vägverket var framsynta, 
främst då genom Sven-Ivar Ström, kunde systemet användas trots att det inte var 
färdigutvecklat vid projektstarten. 
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Vibrationsmätningsprocessen i Lundbyprojektet börjar som vanligt i givaren som 

har kontakt med mätaren via kabel. Mätaren behandlar informationen och 

kommunicerar trådlöst med en mottagande dator. Datorn behandlar informationen 

ytter! igare och skickar över informationen till mottagaren, dvs kunden, via 

modem. 

Kunden har därmed möjlighet att se toppvärden och kurvförlopp på sin dator en 

kort stund efter salvan. Enligt överenskommelse skickas fullständig rapport minst 

en gång om dagen via modem. Granskad dagsrapport skickas dessutom via fax 

varJe morgon. 

Systemet gör att alla parter i Lundbyprojektet har mycket god kontroll över 

situationen beträffande vibrationer. 

Hela kommunikationskedjan går snabbt men det går givetvis också snabbt att läsa 

av mätarna direkt på plats, åtminstone om man redan befinner sig vid 

sprängplatsen. Problemen med att läsa av på plats är dock flera. Det är ibland 

många mätvärden som skall sammanställas, det är många som skall delges 

värdena och man vill beräkna nyckeltal och liknande. Beräkning av parametrar 

sker automatisk i systemet och presentationen av det blir enkel och överskådlig. 

MÄTOATA > 
4 YRNING 

När man säger att systemet har fjärrstyrda mätare inser alla att arbetsinsatsen i fält 

minskar. Minskningen är betydande och betalar sig därför ganska snabbt. Detta 

kan vara skäl nog att införa fjärrstyrning. 
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I 
FAX DISKETT MODEM NÄT(Internet) GSM MINICALL 

Den största fördelen med fjärrstyrda mätare anser vi dock vara att all information 
kommer in i datormiljö. Därmed finns enorm potential för spridning och vidare 
behandling. Man kan utrycka det som att man får tillgång till hela världens 
informationsteknologi när det väl lagts in i en dator. Den fjärrstyrda mätaren kan 
lika väl betraktas som en administrativ medarbetare som ett arbetsbesparande 
verktyg i fält. 

Be dig era Poster t ~yout Qrdn"' !!tforma .l;_gna Fönster ? 
Ha11imalt 
tillåtet Oppmätta 

Salva Hät)lunt.tF astiqhetsbenämninq Datum Tid Avstånd värde värden 
meter 

BfN 21 ·1 B70,2 111 Kv Katedralen 8 960103 20.55 286 1 o1 2,2 mmls I 
BfN 211 B70,3 111 Kv Katedra len 8 960103 20.55 282 1 ol 1,5 mmls I 
BfN 211 B71,4 111 Kv Katedralen 9 960103 20.55 264 111 0,8 mmls I 
BfM 21 ·1 B118,1 1 05 Kv Kors kyrkan 1 9601 03 20.55 246 121 1,4 mmls I 
BfM 2·1 ·1 B118,2 1 05 Kv Kors kyrkan 1 9601 03 20.55 247 121 0,6 mmls I 
BfN 21 ·1 B85 112 Kv Kupolkyrkan 9 960103 20.55 323 91 0,7 mmls J 

Automatiserad rapporthantering innebär att det blir enklare och mindre fel. Man 
kan koncentrera sig på att analysera rapporter istället för att framställa dem. 
Byggherren kan vid förfrågningar från utomstående, enkelt och snabbt få fram ett 
korrekt underlag. 
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Med en kartbild får man god överblick av arbetsplatsen. Detta är viktigt för alla 
parter och byggherren kan känna sig trygg då de har god kontroll över både 
entreprenörens och vibrationskonsultens arbete. Kartbilden kan användas av alla, 
även om man inte alls är inblandad i vibrationsmätningen, t ex kan man skriva ut 
den för att informera. Kontakten med tredje man kan underlättas och intryckets 
betydelse på tredje man skall inte underskattas. 
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Ett aktivt användande av programmet sparar mycket pengar för entreprenören. Ur 
kurvförloppen får man information om hur salvorna gått. Vidare analys av 
mätningen kan ge svar på om frekvensinnehållet är mer eller mindre skadligt, 
samt vad byggnader har för sorts undergrund. För att kunskapen skall göra nytta är 

det viktigt att berörda får den snabbt, innan arbetet fortsätter och eventuella 
misstag görs om. 

Mätarnas driftsäkerhet påverkas mycket positivt eftersom man får meddelande om 
någon mätare upphör att fungera av någon anledning. 
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Vill man ändra inställningar på någon mätare kan det göras från kontoret. Skall 
man mäta vibrationer från sprängning den ena stunden och från pålning den andra, 
då ställs det olika krav på mätarens inställning. 

Vision 

I Sverige kommer byggbranschen använda sig mycket mer av IT, bl a elektronisk 
post, och det inom en ganska snar framtid. Skanskas "turbo-satsning" på IT inger 
förhoppningar om en kraftfull utveckling. Så snart spridningen når över en kritisk 
gräns exploderar spridningen. Jämför med faxmaskinerna som vid ett visst tillfälle 
blev en nödvändighet, trots att tekniken funnits tillgänglig under nästan hela detta 
sekel. 

Italien ligger långt framme med bl a hemsidor på Internet och multimedia program 
som har till enda syfte att sprida kunskap om projekt inom det egna projektet. 
Tanken med multimedia inom byggbranschen är att man på det sättet hoppas öka 
förståelse, förbättra informationen och motivera alla inblandade i projektet. 
Sveriges likheter med Italien brukar inte vara angenäma men i det här fallet skall 
vi sträva efter att ligga på samma nivå som dem. 

Konkret vision för A va Tunnel är att signalanalysprogram och salvdesignprogram 
inom en snar framtid kommer kopplas till systemet. Vidare kan borriggar få 
instruktioner från salvdesignprogrammet. 

Det är bara fantasin som begränsar hur långt vi kan gå. 

Sludplädering 

Tidigare har man alltid refererat till lång praktisk erfarenhet och den erfarenhet 
man nu kan få, bör motsvara ganska lång tid av uppskattningar. Orsaken är att de 
databaser som uppstår med A va Tunnel, troligen blir en dokumentation utan 
motsvarighet. Databaserna kan göra mycket nytta i många sammanhang. 

Inläggets avsikt är att aktualisera debatten. Bör vi öka utnyttjandet av IT eller skall 
vi arbeta på det beprövade sättet? 

Slutligen vill vi påminna om a~ man kan mäta mycket mer än vibrationer och man 
kan förmedla mycket mer än mätdata. 

(Demonstration av Ava Tunnel finns tillgänglig i Bergsäkers monter.) 
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