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Sammanfattning 

Vid sprängningsarbete uppstår en omgivningspåverkan i form av markvibrationer som 

kan ge upphov till skador hos närliggande byggnader. I dagens svenska vibrationsstan-

dard anges riktlinjer för tillåtna vibrationsvärden för att undvika skador på olika typer av 

byggnader. Dessa riktlinjer är i huvudsak baserade på arbeten utförda kring mitten av 

1900-talet och beror av faktorer såsom t.ex. avstånd och grundförhållanden. Det veten-

skapliga stödet för dessa riktlinjer är dock svagt, och kritik har framförts att de i flera fall 

är alltför konservativa. I branschen finns det därför en önskan att modernisera dagens 

vibrationsstandard. För att göra detta finns dock ett behov att bättre förstå den teoretiska 

bakgrunden till hur olika vibrationsfaktorer samt andra parametrar påverkar skadebild 

och skaderisk i en byggnad.  

Detta bidrag sammanfattar en förstudie som utförts med användande av linjärelastiska 

finita elementanalyser, varvid inverkan på skaderisk i byggnad från olika parametrar 

kopplade till lastens, markens och byggnadens egenskaper har studerats. Syftat har varit 

att ge en djupare förståelse för kopplingen mellan mark- och strukturvibrationer, och hur 

detta kan relateras till uppkomst av skador. Genom att belysa hur olika fenomen inverkar 

på skaderisken hos en vibrationsutsatt byggnad bedöms sådana modeller kunna utgöra en 

viktig grundsten för en framtida revidering av Svensk Standard. 
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1. Bakgrund

Vid sprängningsarbete uppstår en omgivningspåverkan i form av markvibrationer som 

kan ge upphov till skador hos närliggande byggnader och konstruktioner. I dagens sven-

ska vibrationsstandard (SIS, 2011) anges riktlinjer baserade på empiriska data från mitten 

av 1900-talet och beror av faktorer såsom t.ex. avstånd och grundförhållanden. Det veten-

skapliga stödet för riktvärdena får anses vara svagt, och kritik har framförts om deras 

giltighet. I de flesta andra länder används konceptuellt annorlunda riktlinjer än i Sverige, 

baserade på frekvensanalys hos den genererade vibrationen (Gjödvad och Jern, 2019; 

NGI Remedy, 2019). De olika nationella riktlinjerna har sina brister och är i huvudsak 

baserade på tumregler med bristfällig vetenskaplig förankring. Det finns i den svenska 

branschen dock en önskan att modernisera standarderna genom att bättre förstå den 

teoretiska bakgrunden till hur olika vibrationsfaktorer påverkar skadebilden i en byggnad. 

Det anses vara dåligt känt hur och när skador uppkommer, och behovet av mer utförliga 

studier baserat på numerisk modellering har särskilt lyfts fram (Dowding, 2000; Norén-

Cosgriff et al., 2020).  

Med anledning av detta pågår på Chalmers tekniska högskola ett arbete med syfte att 

övergripande studera hur olika fenomen inverkar dels på de markvibrationer som gene-

reras vid sprängning, dels på hur dessa markvibrationer påverkar skaderisken hos närlig-

gande byggnader (Folkow et al., 2021). Den parameterinverkan som speciellt har under-

sökts i denna studie är: 

• lastens egenskaper (amplitud, frekvens, varaktighet, position),

• markens egenskaper (styvhet, densitet, dämpning, geometri),

• byggnadens egenskaper (material, geometrisk utformning, interaktion med mark,

övrig belastning).

Hittills utfört arbete utgör en förstudie för att numeriskt studera grundläggande vågut-

bredning- och vibrationseffekter från sprängning. En serie efterföljande arbeten är dock 

planerade i syfte att erhålla en djupare fysikalisk förståelse för kopplingen mellan mark-

vibrationer och påkänningar i närliggande byggnader. I förlängningen är målet att bidra 

med kunskap för att revidera de nuvarande nationella standarderna.  

I detta konferensbidrag ges ett utdrag av de resultat som presenteras i Folkow et al. (2021) 

rörande strukturrespons hos vibrationsbelastad byggnad – för mer detaljer om dessa eller 

andra delar av utförda studier i projektet hänvisas till denna rapport.  

2. Teoretisk genomgång av strukturrespons

I ett försök att övergripande beskriva hur ingående lastparametrar påverkar de spänningar 

som uppstår i en belastad struktur utgås här från ett väldigt förenklat fall i form av en balk 

placerad på marken, se Figur 1. Här antas det att balken, vid inkommandet av en vibra-

tionsvåg, rör sig på exakt samma sätt som underlaget, dvs. att marken är så styv i förhål-

lande till balken att erhållna markdeformationer är försumbara i jämförelse med balk-

deformationerna.  
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Figur 1 Schematisk illustration av studerad lastsituation där en balk placerad på mar-

ken utsätts för en vertikal vibrationslast v(t) som inkommer med vågutbred-

ningshastighet c från vänster.  

För en enkel vibrationsvåg v(t) kan den vertikala rörelsen i marken beskrivas som 

( ), cos cosAu x t A t u t =  =   (1) 

( ), sin sinAv x t A t v t  = −  = −   (2) 

där u och v är förskjutning respektive hastighet i vertikalled (vinkelrätt balkens längdrikt-

ning), A är en konstant, ω är vågens vinkelfrekvens, t är tid och x är koordinat för studerad 

punkt i balken. Av detta kan konstateras att maximal förskjutning i marken, och därmed 

även i balken, kan tecknas som 

A
A

v
u


=  (3) 

Dvs. en ökad partikelhastighet vA hos markvibrationen medför en lika stor ökning av den 

vertikala deformationen i balken medan en ökad frekvens ω hos samma markvibration 

medför en proportionellt minskad deformation i balken.  

För att utöka detta samband till att även beakta vågutbredningshastigheten c utgås från 

antagandet att balkens vertikala deformation kan beskrivas som en linjärelastisk balk ut-

satt för en jämnt utbredd last q. Den vertikala förskjutning u kan för en sådan balk beskri-

vas som  

4ql
u

EI
  (4) 

där ”” är tecknet för proportionell, l är balkens spännvidd, samt E och I är elasticitets-

modul respektive tröghetsmoment. Vid linjärelastisk respons gäller vidare att sambandet 

mellan moment M och krökning κ kan skrivas som 

2M ql

EI EI
 =   (5) 

Bergteknikdagen 2022



och kombineras detta uttryck med ekvation (4) samt med nyttjande att böjspänningen 

σ  κ så kan sambandet mellan böjspänning och förskjutning skrivas som 

2

u

l
   (6) 

Markvibrationens våglängd λ kan vidare uttryckas som 

2
c c

c T
f

 


=  = =   (7) 

och beskriver hur lång sträcka som en våg med vågutbredningshastighet c och frekvens 

f = ω / 2π hinner nå under en tidsperiod T = 1 / f. Denna våglängd motsvarar dubbla bal-

kens spännvidd, dvs.  

2 l =   (8) 

vilket gör att böjspänningen, via ekvation (3), (6) och (7) slutligen kan uttryckas som 

( )
22 2

/

/

A Av f v fu

cc f





    (9) 

Dvs. den spänning σ som uppstår vid böjning av balken är, enligt detta förenklade synsätt, 

proportionell mot vibrationsamplituden vA och lastfrekvensen f samt omvänd proportio-

nell mot vågutbredningshastigheten c i kvadrat. 

I det uttryck som ges i ekvation (9) finns en inverkan av både vibrationsamplitud vA, 

frekvens f samt vågutbredningshastighet c. En kontroll mot nuvarande svenska standard 

för vibrationsskador visar att risken för byggnadsskada (högt värde på σ) ökar med ökande 

partikelhastighet vA samt minskar med ett ökande värde på vågutbredningshastigheten c 

(detta beaktas i Svensk Standard via tillåten hastighet v0 för olika typer av undergrund). I 

Svensk Standard minskar dock inte risken för skada proportionellt med c2, så som indi-

keras i ekvation (9), aktuella samband motsvarar snarare en proportionalitet mot enbart c.  

I Svensk Standard beaktas i nuläget inte den inkommande vågens frekvens men en jäm-

förelse med den amerikanska eller tyska motsvarigheten att ett ökande värde på frek-

vensen f där medför en minskad risk för skada, dvs. tvärtemot av vad som anges i ekva-

tion (9). Detta antyder att detta samband är för enkelt – möjliga bidragande förklaringar 

till en sådan konceptuell avvikelse är: 

• I härledning av ekvation (9) utgås från att balken är styvt kopplad i vertikalled till 

marken, dvs. att en given vertikal rörelse i marken resulterar i exakt samma verti-

kala rörelse i balken. Ett sådant antagande kan eventuellt vara rimligt om marken 

är väldigt styv, t.ex. berg, men stämmer inte vid en mjukare marktyp, t.ex. morän 

eller lera. Om markens styvhet är låg i jämförelse med balkens så sker den verti-

kala rörelsen istället till stor del i marken. Dvs. marken trycks samman istället för 
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att balken erhåller en vertikal deformation och därmed minskar också resulterande 

spänningar i den vibrationsutsatta balken. 

• Balkens massa kan påverka hur mycket en markrörelse kommer att lyfta den. Att 

strukturen har en hög massa skulle i princip kunna ha samma konceptuella inne-

börd som att den har en hög styvhet, dvs. att en ökad andel av applicerad deforma-

tion istället tas upp som en hoptryckning av marken.  

• En hög lastfrekvens innebär att rörelserna i balken skiftar snabbt. En hög belast-

ningshastighet medför i sin tur att hållfastheten hos materialet under belastnings-

tillfället tillfälligt ökar, vilket därmed även minskar risken för skador. 

Ovanstående exempel med en balk på marken utgör en starkt idealiserad förenkling av en 

verklig byggnad. Även om ett sådant synsätt är användbart för att belysa grundläggande 

samband mellan olika parametrar är det inte tillräckligt för att beskriva en mer verklig-

hetsnära struktur. Som komplement till detta synsätt kan därför utgås från en mer komplex 

struktur i form av en väggstruktur med öppningar, se schematisk illustration i Figur 2. 

Även om en sådan struktur också utgör en grov förenkling av en verklig byggnad så kan 

den fortfarande, på ett mer korrekt sätt, sägas beskriva de konceptuella egenskaper som 

en godtycklig byggnad innehar.  

 Spänningskoncentration Strukturdel 

Mark-

material 

 

Figur 2 Schematisk illustration av väggstruktur med öppningar där exempel på olika 

strukturdelar samt områden med spänningskoncentrationer har markerats.  

En ökad geometrisk komplexitet medför att byggnadens olika strukturdelar, t.ex. vägg-

strimlor över/under samt vid sidan av öppningar, kommer att reagera olika vid olika last-

frekvenser. Detta resulterar i en komplex interaktion som kan medföra att det blir svårt 

att överblicka vilken inverkan specifika lastparametrar har på resulterande dragspän-

ningar. Spännvidden hos sådana strukturdelar är vidare geometriskt givna och påverkas 

därför inte av lastens våglängd λ på samma sätt som en lång balk liggandes på marken. 

Detta medför även att det samband som härletts i ekvation (9) inte gäller lika väl för en 

vägg med öppningar.  

Markens fjäderstyvhet kan dock även för en väggstruktur med öppningar ha en betydande 

inverkan på den strukturrespons som fås. Där en stelkroppsrörelse hos en balk vilande på 

marken inte resulterar i några påtagliga påkänningar så kan situationen i en vägg med 

öppningar bli en helt annan. En sådan global stelkroppsrörelse av väggen kan t.ex. sätta 

enskilda strukturdelar i svängning, och därmed även resultera i betydande påkänningar i 

eller kring dessa. Vidare har öppningar ofta en rektangulär form, vilket gör att det i dess 

hörn uppstår spänningskoncentrationer som gör området känsligare för spänningar orsa-

kade av inkommande markvibrationer. 
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3. Numerisk studie av väggstruktur med öppningar 

3.1 Geometri, material och last 

I kapitel 2 berörs dels en balk, dels en väggstruktur med öppningar placerad på mark. 

Båda dessa fall har studerats närmare i Folkow et al. (2021) men här berörs enbart resultat 

för det senare fallet.  

För att studera inverkan på den strukturella responsen av vertikala markvibrationer 

simulerades en förenklad väggstruktur med öppningar med det allmänna FE-programmet 

Abaqus/CAE (Dassault, 2019). Markvibrationen simulerades här via en vertikal rörelse  

( ) siny Av t v t=   (10) 

som kom in från vänster och som rörde sig i horisontalled med vågutbredningshastigheten 

c, se Figur 3a för en schematisk illustration. Den pålagda vibrationen gavs en varaktighet 

3vibrt T=   (11) 

där  

1 2
T

f




= =  (12) 

är vibrationens egenperiod. Tiden tstruk som det tog för vibrationen att passera förbi struk-

turen uppgår till  

struk
struk

l
t

c
=  (13) 

vilket innebär att det, beroende på kombination av strukturlängd lstruk, vågutbrednings-

hastighet c samt lastfrekvens f är möjligt att vibrationslasten avslutats i strukturens främre 

ände innan någon vibrationslast ens nått fram till dess bortre ände. 

I Figur 3b visas geometri på studerad väggstruktur. Väggens geometri valdes i enlighet 

väggen hos en betongbyggnad som tidigare använts i sprängförsök utförda i Norge 

(Norén-Cosgriff et al., 2020). Syftet med detta var att möjliggöra en jämförelse av resultat 

från mätdata och FE modell – i här utförda studier har någon sådan jämförelse dock inte 

gjorts. Här utförda beräkningar har istället fokuserat på att övergripande undersöka 

effekten av olika kombinationer av lastfrekvens f, vågutbredningshastighet c samt mark-

styvhet k.  

I de norska testen grundlades betongbyggnaden på ett 0,5 m tjockt lager sprängsten utlagd 

på berg. Väggen modellerades i finita elementprogrammet Abaqus/CAE (Dassault, 2019) 

med användande av linjärelastiska, första ordningens 2D solidelement med reducerad 

integration samt med antagande om plan spänning. För att modellera marken användes 

linjära 2-nodsfjädrar för att simulera olika markförhållanden. Fjädrarnas övre noder fixer-
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ades till grundsulans botten medan de nedre noderna var hastighetsstyrda med använd-

ning av vy(t) enligt ekvation (10). Väggen och grundsulan tilldelades en tjocklek på 

0,20 m respektive en bredd på 0,4 m. Den ökade bredden vid byggnadens gavel beaktas 

dock genom att lokalt öka väggens och grundsulans tjocklek respektive bredd till 1,0 m 

för att därmed beakta en total byggnadsbredd på 2,0 m. En känslighetsanalys utfördes 

med kvadratiskt formade element med sida 0,10 eller 0,05 m – denna visade att element 

med sida 0,10 m gav nöjaktiga resultat, varför denna elementstorlek användes i de fort-

satta studierna. 
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Figur 3 (a) Schematisk illustration av studerad lastsituation, (b) geometri hos studerad 

väggstruktur.  

Materialparameterar i vägg samt fjäderstyvhet: 

• Ec = 30 GPa, ν = 0.2, ρc = 2500 kg/m3, mtak’ = 240 kg/m (extra massa på taket) 

• k = [0,04, 0,16, 1, 10] GN/m2  

Lastparametrar: 

• vA = 100 mm/s  

• f = [25, 50, 100, 200] Hz 

• c = [500, 2000] m/s 

En fjäderstyvhet på k = 0,04 GN/m2 uppskattades baserat på aktuella grundförhållanden 

i försök utförda av Norén-Cosgriff et al. (2020). En ökad fjäderstyvhet, k = 0,16 GN/m2, 

krävdes dock för att återskapa den lägsta egenfrekvensen som observerades i försöken, se 

avsnitt 3.2. De högre fjäderstyvheterna, k = [1, 10] GN/m2, inkluderades därefter som en 

del i en parameterstudie. 

Syftet med den här studien var aldrig att i detalj studera vilken strukturrespons som erhölls 

i väggen utan snarare att observera trender och principer. Därför användes förenklade 

vibrationslaster i form av en amplitud vA = 100 mm/s samt att begränsa vy(t) till att enbart 

inkludera en enda frekvens. Vidare valdes vågutbredningshastigheten c på sådant sätt att 

flera olika typer av markförhållanden kunde representeras.  
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3.2 Resultat 

Figur 4 visar de första fyra egenmoderna samt tillhörande egenfrekvenser för samtliga 

studerade fall. Den första egenfrekvensen för väggen i Norén-Cosgriff et al. (2020) 

uppmättes till f1 ≈ 26 Hz, dvs. ett resultat som är likvärdigt med det som fås när 

fjäderstyvheten i analysen sattes till k = 0,16 GN/m2, jämför med Figur 4b där f1 ≈ 25 Hz. 

För fjäderstyvhet k = [0,04, 0,16] GN/m2 kan det i Figur 4 observeras att de två första 

egenmoderna domineras av den låga fjäderstyvheten samt att båda dessa approximativt 

motsvarar väggens stelkroppsrörelser. För högre fjäderstyvheter, k = [1, 10] GN/m2 kan 

det dock konstateras att erhållna egenmoder tydligt påverkas av väggens styvhet – för 

dessa fås inte heller någon tydlig stelkroppsrörelse.  

(a) 

    
 f1 = 14 Hz f2 = 23 Hz f3 = 62 Hz f4 = 109 Hz 

(b) 

    
 f1 = 25 Hz f2 = 46 Hz f3 = 67 Hz f4 = 113 Hz 

(c) 

    
 f1 = 41 Hz f2 = 97 Hz f3 = 104 Hz f4 = 141 Hz 

(d) 

    
 f1 = 53 Hz f2 = 144 Hz f3 = 175 Hz f4 = 222 Hz 

Figur 4 Första fyra egenmoder samt tillhörande egenfrekvenser i vägg vid varierande 

fjäderstyvhet: (a) k = 0,04 GN/m2, (b) k = 0,16 GN/m2, (b) k = 1 GN/m2, 

(d) k = 10 GN/m2. 

I Figur 5 och Figur 6 visas exempel på fördelning av maximal dragspänning som erhålls 

i analys av vägg vid olika kombinationer av vibrationslast och markstyvhet. I utförda 

analyser undersöktes olika kombinationer av varierande vågutbredningshastighet c och 

markstyvhet k för olika lastfrekvenser f = [25, 50, 100, 200] Hz. 
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(a) 

  

 f = 25 Hz f = 50 Hz 

(b) 

  

 f = 25 Hz f = 50 Hz 

Figur 5 Maximal dragspänning i vägg utsatt för vibrationslast med f = [25, 50] Hz och 

c = 2000 m/s när (a) k = 0,04 GN/m2 och (b) k = 0,16 GN/m2. Notera att olika 

skalor används. 

(a) 

  

 c = 500 m/s c = 2000 m/s 

(b) 

  

 c = 500 m/s c = 2000 m/s 

Figur 6 Maximal dragspänning i vägg utsatt för vibrationslast med f = 200 Hz och 

c = [500, 2000] m/s när (a) k = 0,04 GN/m2 och (b) k = 0,16 GN/m2. Notera 

att olika skalor används. 
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dragspänningar från dessa sammanfattas i Tabell 1. Av denna kan konstateras att det sak-

nas en tydlig trend av vilken lastfrekvens eller vågutbredningshastighet som resulterar i 

de högsta dragspänningarna – istället indikerar resultaten att maximala värden kan erhål-

las vid olika lastfrekvens, beroende på vilken vågshastighet och/eller markstyvhet som 

råder. Väggens egenmoder som råder inom aktuella frekvensband skulle potentiellt kunna 

utgöra en förklaring till observerade resultat. De egenfrekvenser som enligt Figur 4 råder 

för väggens fyra första egenmoderna kan dock inte förklara aktuella kombinationer av f, 

c och k i Tabell 1 som befunnits vara kritiska. Sammantaget kan därför konstateras att det 

inte är uppenbart på förhand att en given kombination av lastfrekvens f och vågutbred-

ningshastighet c ska resultera i stora påkänningar. 

Tabell 1 Sammanställning av maximal dragspänning i väggstruktur vid olika kombi-

nationer av lastfrekvens f, vågutbredningshastighet c och markstyvhet k. Fall 

som visas i Figur 5 och Figur 6 är markerade med blått respektive grönt. 

k 

[GN/m2] 
0,04 0,16 1 10 

c [m/s] 500 2000 500 2000 500 2000 500 2000 

f σmax σmax σmax σmax σmax σmax σmax σmax 

[Hz] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] 

25 - 4,2 11 3 3 1 2,5 0,5 

50 - 0,7 5 7 32 12 5,5 2 

100 - 0,6 6 3 10 11 10 10 

200 0,3 0,1 0,9 0,5 2 4,5 8,5 15 

Utgående från Figur 5 och Figur 6 kan konstateras att maximala dragspänningar, som 

förväntat, uppstår i anslutning till de båda öppningarnas hörn. För att ytterligare under-

söka maximala dragspänningar i dessa områden har gruppering av element i åtta områden 

enligt Figur 7 gjorts. I Figur 8 illustreras hur maximal dragspänning inom dessa åtta om-

råden varierar för varierande värden på f och c när k = [1, 10] GN/m2. Av detta kan obser-

veras att maximal dragspänning inte alltid uppstår för samma kombination av f och c. 

T.ex. för c = 2000 m/s och k = 1 GN/m2 erhålls maximal dragspänning vid f = 50 Hz in 

tre hörnområden samt vid f = 100 Hz i fem hörnområden.  

Av Figur 4 framgår att de första fyra egenfrekvenserna för aktuell kombination av c och 

k uppgår till fi = [41, 97, 104, 141] Hz. Dvs. två egenfrekvenser befinner sig nära 100 Hz, 

vilket indikerar att en lastfrekvenserna på 100 Hz borde vara kritisk för uppkomna 

dragspänningar i väggen. Som kan observeras i Figur 8 är detta dock inte nödvändigtvis 

fallet.  
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Figur 7 Områden i väggen i vilka maximal dragspänning undersöks närmare.  

(a) 

  

 c = 500 m/s c = 2000 m/s 

(b) 

  

 c = 500 m/s c = 2000 m/s 

Figur 8 Maximal dragspänning i hörnområde 1 till 8, enligt Figur 7, när väggen utsätts 

för en lastfrekvens f = [25, 50, 100, 200] Hz vid vågutbredningshastighet 

c = [500, 2000] m/s när (a) k = 1 GN/m2 and (b) k = 10 GN/m2.  

I Tabell 2 sammanställs, för samtliga utförda analyser, vilka kombinationer av lastfrek-

vens f, vågutbredningshastighet c och markstyvhet k som resulterar i maximal påkänning 

i vägg (markerat med ●). I de fall där minst ett hörnområde når sin maximala dragspän-

ning vid en annan lastfrekvens än denna visas detta också (markerat med ○). Baserat på 
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denna sammanställning kan det konstateras att det är svårt att på förhand förutsäga vilken 

kombination f och c som kommer att resultera i det mest kritiska fallet för en given 

struktur. Utgående från den spänningsvärden som ges i Tabell 1 framgår även att det 

saknas en tydlig trend för vilken lastkombination som leder till de högsta dragspän-

ningarna – erhållna resultat indikerar att höga spänningar kan erhållas för såväl låga som 

höga värden på både lastfrekvens f och vågutbredningshastighet c. Den trend som dock 

kan observeras är att en ökad markstyvhet k medför i att även kritisk lastfrekvens f ökar. 

Tabell 2 Sammanställning av kritisk kombination av lastfrekvens f, vågutbredningshas-

tighet c och markstyvhet k för vilka maximal dragspänning erhölls i väggen.  

 k = 0,04 GN/m2 k = 0,16 GN/m2 k = 1 GN/m2 k = 10 GN/m2 

f c [m/s] c [m/s] c [m/s] c [m/s] 

[Hz] 500 2000 500 2000 500 2000 500 2000 

25 - ● ●      

50 -   ● ● ●   

100 -     ○ ● ○ 

200 -       ● 

● = Maximal dragspänning i vägg.  

○ = Maximal dragspänning i minst ett hörnområde enligt Figur 7.  

 - = Kombination inte studerad. 

 

4. Slutsatser och framtida arbete 

En förstudie har utförts i vilken inverkan av markvibrationers egenskaper, i form av last-

frekvens och vågutbredningshastighet, på resulterande dragspänningar i belastad struktur 

har studerats. Med användande av linjära finita elementanalyser har en parameterstudie 

utförts av en förenklad byggnadsstruktur, i form av en väggstruktur i 2D med öppningar, 

placerad på ett elastiskt underlag med varierande markstyvhet. Av utfört arbete kan föl-

jande slutsatser dras: 

• Det är komplext att förutspå hur storleken på resulterande dragspänningar påver-

kas av olika parametrar. Det är inte uppenbart på förhand att en given kombination 

av lastfrekvens och vågutbredningshastighet ska resultera i stora dragspänningar 

i utsatt byggnad.  

• Varierande kombinationer av lastfrekvens och vågutbredningshastighet kan ge 

betydande skillnader i dragspänning – både upp och ned – utan att det går att ut-

tyda någon tydlig trend i parametrarnas inverkan. Potentiella resonanseffekter kan 

vidare enbart delvis förklara observerad spridning i resultat. Indikation finns dock 

att en ökad markstyvhet k medför en ökning av kritisk lastfrekvens f.  
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För det framtida arbetet bedöms numeriska analyser med användande av FEM utgöra en 

central del – dock i en ökad samverkan med experimentella försök. Den numeriska ana-

lysen bör inriktas mot mer omfattande och detaljerad modellering av de för vibrationerna 

centrala parametrar så som lasten (frekvens, vågutbredningshastighet), undergrunden 

(styvhet, dämpning), och byggnadens egenskaper (material, geometri). Detta arbete bör 

omfatta analys i både 2D och 3D, vilka samtidigt kalibreras och jämförs mot experimen-

tella data, t.ex. från de fälttester, utförda i Norge, som nämns ovan.  

Baserat på ett sådant strukturerat arbete så bedöms det finnas goda förutsättningar för att 

tydligare klargöra samverkan mellan grundens vibrationer, byggnadens dynamiska egen-

skaper och risk för skada på byggnad, vilket därmed skulle kunna utgöra underlag till en 

ny Svensk Standard, och i förlängningen även en ny nordisk standard. 

 

Tackord 

Ett stort tack riktas till Trafikverket och BeFo som har finansierat detta arbete.  
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