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FÖRORD 

I takt med trafikens och byggnadsverksamhetens utveckling, inklusive spräng

ningstelmik, mot större fordons- och maskinenheter samt genom intensifierad 

pålnings- och spontningsverksamhet har vibrations- och bullerproblemen ökat. 

För geotelmikens del har problem i samband med vibrationer i jord och berg 

och deras skadliga inverkan alltmer kommit i förgrunden såväl i Sverige som 

utomlands och en intensiv forslming i samband härmed pågår allmänt. Hit

hörande frågor finns även upptagna på SGI :s program. 

För att få en uppfattning om dagens kunskaper beträffande vibrationernas skad

liga inverkan i geotelmiskt sammanhang ordnade Svenska geotelmiska före

ningen (SGF) den 7 maj 1973 ett möte med titeln "Skadlig inverkan av vibra

tioner". Vid detta möte hölls fem föredrag åtföljda av diskussioner. Enligt 

överenskommelse med SGF publiceras de härmed i föreliggande rapport. 

Vissa av föredragsmanuskripten har delvis omarbetats för tryclmingen i sam

råd med författarna. Ett av föredragen (av R Brink) behandlande de juridiska 

aspekterna ingår här som särtryck. 

Institutet tackar författarna för möjligheten att kunna sprida deras värdefulla 

bidrag till en större krets inom detta inte minst ur miljösynpunkt så vitala 

område. 

Stockholm i juni 197 4 

STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT 





INTRODUKTION 

Väg- och vattenbyggarnas aktiviteter har haft en kraftig utveckling under de 

senaste decennierna. Vi bygger större hus, större broar, djupare schakter 

och använder för detta kraftigare maskiner av olika slag. Mer eller mindre 

allt arbete blir mekaniserat och vi har därigenom fått ett helt annat problem

komplex än tidigare. Buller och skakuingar på och invid arbetsplatserna samt 

på våra vägar, järnvägar och flygplatser har under denna utvecklingsperiod 

ökat exponentiellt. 

Samtidigt med denna utveckling kräver alla en bättre livs.miljö och det är 

uppenbart att vi tekuiker .måste i större utsträckuing än tidigare planera och 

projektera med större hänsyn till miljöaspekterna. Inom styrelsen för Svenska 

Geotekuiska Föreningen har sedan länge diskuterats hur vi på bästa sätt skall 

verka för bättre information i dessa frågor till medlemmarna. Det är därför 

en stor glädje för oss att på ett av våra föreningssammanträden få presentera 

flera specialisters synpunkter på "Skadlig inverkan av vibrationer". 

Dagens föredragshållare kommer närmare att behandla skakuingar från pack

ningsredskap, tågtrafik, vägtrafik, sprängning, pålning och spontning. 

Avslutningsvis skall vi försöka ge en sammanfattning av de lagar och förord

ningar som styr ansvarsfrågorna i samband .med skalmingar och vibrationer. 

Geotekuiska Föreningen vill rikta ett tack till Statens Geotekuiska Institut som 

möjliggjort publicering av föredragen. 

Rolf Brink 
(ordf. , Svenska Geotekuiska Föreningen) 
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MARKSKAKNINGAR OCH DERAS SKADEVERKAN. INVERKAN AV 
VIBRERANDE JORDPACKNINGSMASKINER 

Tekn. dr Lars Forssblad, Dynapac Maskin AB, Solna 

Introduktion 

Skakningar och svängningsrörelser i marken kan uppkomma på många olika sätt 

och frågor i samband med markskakningarnas teori och praktiska verkan kom

mer in i många olika vetenskapliga och ingenjörstekniska sammanhang. Mark

skakningarna kan vara till skada - de kan exempelvis vid jordbävningar och 

bombexplosioner ha helt förödande verkan. Vid jordpackning genom vibrering 

och nedvibrering av pålar nyttiggör man marksvängningarna med goda resultat, 

men samtidigt måste man naturligtvis se till att sidoliggande byggnader eller 

andra konstruktioner inte kommer till skada. Detsamma gäller för de mark

skakningar som uppkommer vid slagning av pålar och vid bergsprängnings

arbeten. 

Väg- och järnvägstrafik kan i ogynnsamma fall ge upphov till så kraftiga sväng

ningsrörelser i marken att skador kan uppkomma på närliggande bebyggelse. 

I samband med grundläggningskonstruktioner blir dynamiska problem bl a 

aktuella när det gäller grundläggning av maskiner som kan åstadkomma vibra

tioner - ångturbiner, hejarmaskiner etc. 

Grundläggande begrepp 

Inledningsvis redovisas först några grundläggande begrepp beträffande våg

rörelser i jord och berg. 

Om man exempelvis genom en explosion åstadkommer en stöt på stort djup i ett 

homogent material utbreder sig en tryckvåg koncentriskt från explosionspunkten, 

fig. 1. Den hastighet med vilken tryckvågen utbreder sig är beroende av mate

rialets elastiska egenskaper. För att en tryckvåg eller vågrörelse överhuvud-



2 

St6rningskäl laL ;tvågor 
Markyta #,'14, 

Skj uvvåg 

St5rn i ngskä 11 a 

Tryckvåg 

Tryckvåg 

Fig. 1 Tryckvågor, skjuvvågor och ytvågor 
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taget skall fortplantas i ett medium, måste detta ha en viss grad av elasticitet. 

Tryckvågens amplitud minskar med ökande avstånd från utgångspunkten, dels 

på grund av en rent geometriskt betingad mins!ming av energitätheten vid 

tryckvågens sfäriska utbredning (vågenergien fördelas över en större yta), 

dels på grund av materialets energiabsorption eller dämpning. Denna dämpning 

beror på att materialet vid den elastiska deformationen inte ger tillbaka 100% 

av det tillförda arbetet. 

Vi har här talat om tryckvågor, som också kallas longitudinella vågor beroende 

på att deformationerna äger rum i vågens fortplantningsriktning. För denna våg

typ är våghastigheten: 

V 1-g (1)Cd = (1 + f,l)(l - 2 µ) \lf 
där µ = Poissons tal 

E = dynamisk E-modul 

p = utbredningsmediets densitet 

Ekvationen gäller vid såväl plan som cylindrisk och sfärisk vågutbredning. 

Under vissa förutsättningar uppkommer samtidigt med den longitudinella våg

rörelsen skjuvvågor som också kallas transversella vågor, där partiklarna rör 

sig vinkelrätt mot vågrörelsens fortplantningsriktning. Sådana vågor uppkom

mer exempelvis om störningen inträffar vid markytan, fig, 1. 

För skjuvvågen blir våghastigheten: 

(2)er = 2 (1 1+ µ)V V¾ =\/% 
där G = dynamisk skjuvmodul 

Ekvationerna visar att skjuvvågen utbreder sig med ungefär halva våghastig

heten jämfört med tryckvågen. Tryckvågor och skjuvvågor kallas kroppsvågor 

(body-waves) eftersom de utbreder sig inne i materialet. 
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I ytan av ett material uppkommer ytvågor. Det finns flera olika typer av yt

vågor. I Rayleigh-vågorna rör sig partiklarna i elliptiska banor. Love eller 

s k Q-vågor känneteclmas av att partiklarna rör sig horisontellt och vinkelrätt 

mot vågens utbredningsriktning. Det finns också C-vågor (kopplade vågor). De 

olika vägtyperna har olika utbreclningshastighet och kan genom interferens bilda 

komplicerade vägmönster, fig. 2. 

Vågreflektion mot underliggande skikt kan ytterligare komplicera bilden. De 

grundläggande storheter som karakteriserar en vågrörelse är frekvens och 

amplitud, fig. 3. Med utgångspunkt från vågrörelsens frekvens och amplitud 

kan man genom derivering bestämma svängningshastigheten och accelerationen 

vid vågrörelsen, som båda utgör mått på vibrationsintensiteten. Svängningshas

tigheten har dimensionen (frekvens) x (amplitud) och accelerationen dimensionen 

(frekvens? x (amplitud), fig. 3. 

Dämpning 

Markskakningarna dämpas relativt snabbt med ökande avstånd från störnings

källan. 

Approximativt kan dämpningen anges med formeln: 

(3) 

där s1 respektive s2 är amplituderna på avstånden R respektive R från
1 2 

störningskällan, fig. 4. Uttrycket \ fRi. motsvarar den geometriska dämp-
VTfi 

ningen vid markvågornas cirkulära utbredning. Q är en materialberoende 

dämpningskoefficient. 

Det är svårt att i tillgänglig litteratur finna uppgifter om dämpningens storlek 

för olika typer av jordmaterial. De få uppgifter som publicerats antyder när

mast att det inte är så stora skillnader när det gäller vägutbredning och dämp

ning mellan olika typer av jordmaterial. Frydenlund (1970) har redovisat resul

tat av marksvängningsmätningar vid pålning, där jordmaterialet på ett mätställe 

bestod av sand över morän (Myreng), på ett annat av lera (Tokerud) och på ett 
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X 
C> 
m 

Amplituds 

Tid t 

T 

Frekvens 1/T = f 

För en sinussvängning gäller ekvationerna: 

x= s·sin 2'it ft 

x = 2 'it fs cos 2'irft = v cos 21! ft 
2 2x = -4Yr f s sin 21l'ft = -a sin 2'il'ft 

där v = 21l°fs = största hastigheten under svängnings
rörelsen 

a = 4ft2 f2s = största accelerationen under sväng
ningsrörelsen 

Fig. 3 Sinussvängning samt beräkning av svängningshastighet 
och acceleration 
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Avstånd, R 

Fig. 4 Samband mellan amplitud och avstånd från störnings
källan vid cirkulär vågutbredning 
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tredje av sand (Gulsvik). Som framgår av diagrammen fig. 5 var de inbördes 

differenserna relativt små. En förklaring kan vara att den geometriska dämp

ningen som åstadkommer en stor del av amplitudminskningen med ökande av

stånd från störningskällan är densamma från fall till fall. 

Av från fältet rapporterade observationer synes dock framgå att lera och silt 

med hög vattenhalt är de typer av underlag där risken för kraftig vågutbredning 

är störst. 

Från fältet har också angetts att tjäle i vissa fall åstadkommit kraftigare våg

utbredning än normalt, men Frydenlund (197 0) fann vid fallviktsförsök på tjälad 

jord mindre markskakningar än vid otjälat tillstånd beroende på att vid dessa 

mätningar mindre skakningar genererades i störningspunkten då jorden var 

tjälad. 

I diagrammet, fig. 6, visas några exempel på.uppmätta svängningshastigheter 

erhållna vid: 

a) Pålslagning 

b) Pålvibrering 

c) Jordpackning genom vibrering med medeltunga vibrationsvältar 

d) Vägtrafik 

Pålslagningen har gett upphov till de kraftigaste markskakningarna, men som 

framgår av fig. 6 finner man helt naturligt stora variationer från plats till plats. 

Pålvibrering har gett mindre maximala skakningar än pålslagning. Därefter föl

jer jordpackning genom vibrering medan vägtrafik normalt ger upphov till rela

tivt små markskakningar. 

Skadeverkan av marksvängningar 

Det tycks numera vara ganska klart konstaterat att risken för byggnadsskador 

avgörs av den ovan definierade största sväa:gningshastigheten vid vågrörelsen. 

I samband med de omfattande undersökningar som Langefors & Kihlström (1967) 

gjort för att klarlägga risken för byggnadsskador vid sprängningar visades bl a 
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25 ..-------------------~ 

0 Pålslagning 

20 • Pålvibrering 

+ 4- Jordpackning genom vibrering 

"E 
E A. Vägtrafik 

~ 15 0•..c 

i 
0 

..c 
Il, 
C ·c 10 .g, 
,o 
> 

V> 

5 \+ 
"o+\! 

0 

0 10 20 30 40 50 60 

Avstlmd fr6n sförningsk/jJlan, m 

Fig. 6 Exempel på uppmätta svängningshastigheter vid pål
slagning, pålvibrering, jordpackning genom vibrering 
och trafik 
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att storleken av påkänningar i husväggar och grundmurar närmast är en funk

tion av marksvängningens hastighet. För byggnader som var grundlagda på berg 

konstaterades att svängningshastigheter under 70 mm/s normalt ej ledde till 

byggnadsskador. 

De lägre vågutbredningshastigheterna och kortare våglängderna för vågrörelser 

i jord jämfört med en berggrund gör att man vid grundläggning på jord måste 

räkna med avsevärt lägre skadegränser. De största svängningshastigheter som 

i detta fall kan tillåtas varierar enligt olika litteraturuppgifter mellan 2 och 

40 mm/s (Langefors & Kihlström, 1967; Reiher & von Soden, 1961; Whiffin & 

Leonard, 1971; Burt, 1971; Forssblad, 1963; Fawcett, 1973; DIN 4150, 1971). 

När det gäller sprängningsarbeten anges numera vid grundläggning på jord och 

för normal bostadsbebyggelse skadegränsen 18 mm/s (Langefors & Kihlström, 

1967). Man bedömer risken för byggnadsskador vara något mindre vid de mycket 

kortvariga belastningar som uppträder vid sprängningar jämfört med markskak

ningar orsakade av pålslagning, pålvibrering, jordvibrering och vägtrafik. För 

dylika markskalmingar anges som regel att svängningshastigheter under 10 mm/s 

normalt inte ger upphov till byggnadsskador när det gäller bostads- och industri

byggnader av normal standard. Byggnader av god standard klarar dock i många 

fall avsevärt högre svängningshastigheter än 10 mm/s. 

På senare år har man också i litteraturen börjat skilja på risken för egentliga 

skador och ytliga skador, främst fina putssprickor eller utvidgning av befintliga 

sprickor i puts ("architectural damage"). För sistnämnda typ av skador har man 

i utländsk litteratur på senare tid satt skadegränsen vid omkring 5 mm/s 

(Whiffin & Leonard, 1971; Fawcett, 1973; DIN 4150, 1971). 

Det synes dock fortfarande vara en öppen fråga om man för svenska förhållan

den, där byggnaderna som regel är av god standard och stabilt grundlagda, 

skall behöva tillämpa en så låg skadegräns som 5 mm/s. 

Svårigheterna att fastställa generella skadegränsregler är mycket stora bl a av 

följande skäl: 

Byggnaders standard och tillstånd uppvisar stora variationer 

Grundkonstruktioner och grundläggningsförhållanden varierar 
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Jordartstyper och markprofiler varierar i hög grad 

Resonans i olika byggnadsdelar kan inverka 

Ligger man nära materialets brottgräns exempelvis i en puts kan mycket små 
tilläggsspänningar orsaka brott. 

Det bör också observeras att exempelvis vissa verktygsmaskiner och i ännu 

högre grad vissa elektroniska instrument kan vara mycket känsliga för skak

ningar av betydligt lägre intensitet än vad som diskuteras i denna artikel 

(Burt, 1971). 

Vid bedömning av risken för byggnadsskador utgår man som regel från de 

svängningar som uppmätts i byggnadens grund, vilka oftast har något lägre 

amplitud än de svängningar som uppträder i marken utanför byggnaden. 

När det gäller skadegränserna har här genomgående avsetts de vertikala mark

svängningarna. De horisontellt riktade transversella och laterala svängningar

na är normalt av samma storleksordning som de vertikala. Det är dock ej ovan

ligt att de horisontala marksvängningarna t o m är något större än de vertikala. 

De vertikala svängningarna är emellertid lättast att mäta. Krav på att bestäm

ma och beräkna svängningar i olika riktningar leder helt naturligt till mera 

omfattande och komplicerade mätningsarbeten. 

Enligt ett tyskt normförslag (DIN 4150, 1971) skulle man vid bestämning av 

risken för skador orsakade av marksvängningar räkna med resultaten av de 

maximalt uppträdande vertikala, transversella och laterala svängningshastig

heterna trots att toppvärdena ej uppträder momentant. 

Med tanke på svårigheterna att i de här aktuella sammanhangen ställa upp 

exakta och entydiga regler synes värdet av detaljerade mätningar av det slag 

som framlagts i det tyska normförslaget kunna ifrågasättas. 

Markskakningar orsakade av vibrerande jordpackningsmaskiner 

Förf.har tidigare redovisat markskakningar erhållna på olika avstånd från en 

3, 3 ton traktordragen vibrationsvält (Dynapac CH 32) på olika underlag, fig. 7. 

Som slutsats av de då tillgängliga mätningarna angavs att man kunde få skak-
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Fig. 7 Vid markytan och på olika djup uppmätta amplituder vid 
vibrering med 3, 3 tons traktordragen vibrationsvält. 
V anger vertikal amplitud och H horisontell amplitud (6) 
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ningar med svängningshastigheten 10 mm/spå upp till 5, 5 m avstånd från ovan

nämnda välttyp (Forssblad, 1963). 

Relativt omfattande mätningar av markskalmingarna på olika avstånd från en 

10 tons vibrerande tandemvält med två vibrerande 5 tons valsar (Dynapac CC 40) 

utförda som ett examensarbete i vägbyggnad vid KTH 1970 resulterade i att man 

rekommenderade 5 m säkerhetsavstånd med varning för tjälad mark, speciella 

grundförhållanden och byggnader i dåligt tillstånd (Appeltofft et al., 1970). Mät

ningar utfördes också med en 3, 3 tons traktordragen vibrationsvält (Dynapac 

CK 30). På 2, 0 m avstånd från denna vält erhölls marksvängningar av samma 

storleksordning som 10 tons-välten gav på 3, 0 m avstånd. 

Sommaren 1973 har Dynapacs forskningsavdelning utfört relativt omfattande 

svängningsmätningar på olika arbetsplatser i Stockholmsregionen i anslutning 

till packningsarbeten utförda med vibrationsvältar av följande typer: 

Vibrerande tandemvält med vibrering på bakvalsen, vikt 1, 7 ton 
(Dynapac CG 11) 

Vibrerande tandemvält med två vibrerande valsar, vikt 6 ton (Dynapac CC20) 

Vibrerande tandemvält med två vibrerande valsar, viktl0ton (Dynapac CC40) 

Mätningarna utfördes dels vid vibrationspackning av bärlager, dels vid den föl

jande vibrationspackningen av asfaltbeläggningarna på samma yta. Resultat av 

mätningar med den vibrerande tandemvälten med 6 tons vikt har sammanställts 

i diagrammet fig. 8. 

Svängningar med hastigheten 10 mm/s uppmättes på max 3 m avstånd från välten. 

Bygguadsskador orsakade av vibrationsvältar har varit fåtaliga och av ej alltför 

allvarlig natur. Det framgår bl a av försäkringsbolagens erfarenheter. 

Då några normer inte funnits har man i första hand fått lita på förarnas och 

arbetsledarnas omdöme. Tydligen har detta varit någorlunda tillfredsställande. 

Ökad användning av vibrationsvältar och även tillkomsten av större och krafti

gare maskiner ökar dock behovet av föreskrift.er för bl a vältförare och arbets

ledare. 

http:f�reskrift.er
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För närvarande kan man i första hand ge det allmänna rådet att man vid pack

ningsarbeten utförda med medeltunga och tunga vibrationsvältar måste iakttaga 

försiktighet vid vibrering intill byggnader. För. traktordragna vibrationsvältar 

kan som ett riktvärde anges ett normalt säkerhetsavstånd i meter som är av 

storleksordningen 1, 0-1, 5 ggr vältens vikt. För en traktordragen vibrationsvält 

med 4, Otons statisk vikt kan sålunda som ett riktvärde anges ett säkerhetsav

stånd uppgående till 4, 0-6, Om. För vibrerande tandemvältar kan man i detta 

sammanhang utgå från vikten på den tyngsta valsen exempelvis 5 ton när det 

gäller den ovannämnda vibrerande tandemvälten med 10 tons vikt. 

Vid bedömning av säkerhetsavståndet synes man i detta fall snarare kunna till

lämpa faktorn 1, 0 än 1, 5 bl a beroende på att vibrerande tandemvältar normalt 

har lägre amplitud än traktordragna vibrationsvältar. 

Vibrering på mindre avstånd än de ovannämnda kan i många fall vara riskfri, 

exempelvis för byggnader av stabil konstruktion. Vid exempelvis byggnader 

med puts i dåligt tillstånd, kan å andra sidan ovan angivna säkerhetsavstånd 

behöva ökas något och i många fall måste nog fortfarande en bedömning av ris

kerna i sista hand ske ute på arbetsplatserna. 

En säkerhet ligger i att vibrationernas verkan på människor är störande och 

obehaglig vid lägre intensitet än vad som gäller som gräns för byggnadsskador 

(Hannelius, 1971) . 

I sådana fall då man har anledning att befara byggnadsskador exempelvis vid 

användning av tunga vibrationsvältar i nära anslutning till byggnader kan vibra

tionsmätningar i många fall utgöra en relativt enkel och billig åtgärd för att be

döma skaderisken och för att fastställa ett lämpligt säkerhetsavstånd. Ett exem

pel på ett sådant förfarande ges i följande avsnitt. 

Bedömning av skaderisk genom vibrationsmätningar 

Vid grundundersökning för en tillbyggnad av en industrihall i Tomelilla konsta

terades vid viktsondering att marken som bestod av ensgraderad sand delvis var 

löst eller mycket löst lagrad ned till 4 å 6 m djup (Forssblad & Nyman, 1972). 

Självsjunkning för 100 kg sondbelastning registrerades i åtskilliga borrhål. Den 
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bästa metoden för grundförstärkning bedömdes vara vibrering med tung vibra

tionsvält och man valde en 9 tons traktordragen vält för arbetet. 

Ett problem med den valda metoden var risken för skador på den befintliga 

industribyggnaden på grund av markskakningar orsakade av den tunga vibra

tionsvälten. Vid några inledande packningsprov placerades en vibrationsmätare, 

typ Nitro Nobel Combigraf, typ CV5, på golvet i den befintliga industribyggna

den. Vid körning med välten på ca 25 m avstånd från byggnaden mättes frekven

sen till 24-30 Hz (1 400 - 1 800 vibr/min) och amplituden till 0, 01 mm. Detta 

motsvarar en svängningshastighet av max ca 2 mm/sek. Vid körning på 10 m 

avstånd bestämdes den största svängningshastigheten till ca 4 mm/sek. För 

industribyggnader anses risk för byggnadsskador inte föreligga vid svängnings

hastigheter mindre än 10 mm/sek. Körning på minst 10 m avstånd ansågs där

för ej innebära några risker trots att man tydligt kunde känna skakningar i gol

vet vid körning på detta avstånd, 

Med ledning av provpackningen och mätningarna av markskalmingarna packades 

efter bortschaktning av matjorden en större yia i anslutning till den befintliga 

industribyggnaden. Packningen med 9 tons-välten började 10 m från den befint

liga byggnaden. Ytan packades med 10-12 överfarter. Kontroll av paclmings

resultatet utfördes genom viktsondering. En god packningsverkan erhölls genom

gående ned till 2, 0-2, 5 m djup, och en viss packningsverkan kunde konstateras i 

vissa borrhål ned till 3 a 4 m djup. 

En kompletterande packning av området inom 10 m från den befintliga hallen 

utfördes med en 3, 5 tons traktordragen vibrationsvält. 

Sättningar 

Sand och grus är de materialtyper som är lättast att omlagra under inverkan 

av vibrationer. En viss mindre packningsverkan kan uppnås vid en så låg 

acceleration som 0,2-0,5 g (Forssblad, 1963). I det för jordvibrering aktuella 

frekvensregistret motsvarar accelerationen 0, 2 g en svängningshastighet av 

storleksordningen 10 mm/s. 

Risken måste bedömas som mycket liten att man vid packningsarbeten med 
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jordvibratorer erhåller så kraftiga vibrationer under normala grundkonstruk

tioner att jordmaterialet under grunden omlagras och sättningar därigenom upp

kommer. 

Slänter kan dock vara instabila och här kan troligen även mycket obetydliga 

skakningar i ogynnsamma fall utlösa sättningar och rörelser. Särskild försik

tighet bör därför iakttagas i sådana fall. 

I speciella fall kan i löst lagrade jordmaterial med hög vattenhalt en kraftig 

skakning ge upphov till en momentan höjning av portrycket varigenom effektiv

trycket blir 0. Jordmassan övergår härvid i ett flytande tillstånd (liquefaction) 

som exempelvis kan leda till släntras. 

Sammanfattning 

Skakningar och svängningsrörelser i marken kan uppkomma på många olika sätt 

och frågor i samband med markskakningarnas teori och praktiska verkan kom

mer in i många olika vetenskapliga och ingenjörstekniska sammanhang. 

Vid exempelvis jordpackning genom vibrering och nedvibrering av pålar nyttig

gör man marksvängningarna med goda resultat, men samtidigt måste man 

naturligtvis se till att sidoliggande konstruktioner inte kommer till skada. Det

samma gäller för de markskakningar som uppkommer vid slagning av pålar och 

vid bergsprängningsarbeten. 

Man skiljer på tryckvågor (longitudinella vågor ) och skjuvvågor (transversella 

vågor) som båda är s k kroppsvågor. I ytan av ett material uppstår ytvågor 

bl a Rayleighvågor. 

Ytvågornas dämpning kan approximativt anges _med formeln 

\ fR.i 
e (3)s2 = sl VI½-

där s1 respektive s är amplituderna på avstånden R respektive R från stör2 1 2 
ningskällan. Q är en materialberoende dämpningskoefficient av storleksord-

. -1 nmgen O, 1 - O, 2 m . 
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Med utgångspunkt från vågrörelsens frekvens och amplitud kan man genom deri

vering bestämma svängningshastigheten och accelerationen vid vågrörelsen, 

som båda utgör mått på vibrationsintensiteten. Svängningshastigheten har dimen

sionen (frekvens) x (amplitud) och accelerationen dimensionen (frekvens)2 x 

(amplitud). 

Det tycks numera vara ganska klart konstaterat att risken för byggnadsskador 

avgörs av den ovan definierade största svängningshastigheten vid vågrörelsen. 

När det gäller byggnader grW1dlagda på jord varierar den största svängnings

hastighet som kan tillåtas utan risk för byggnadsskador enligt litteraturuppgifter 

mellan 2 och 40 mm/s. 

Svårigheterna att fastställa generella regler är mycket stora bl a av följande skäl: 

Byggnaders konstruktion, standard och tillstånd uppvisar mycket stora 
variationer 

Markprofiler och jordartstyper varierar i hög grad 

Resonans i olika byggnadsdelar kan inverka 

När det gäller pålslagning, pålvibrering, jordpackning genom vibrering och 

vägtrafik synes för bostads- och industribyggnader av normal standard sväng

ningshastigheter W1der 10 mm/s normalt inte ge upphov till byggnadsskador. 

Relativt omfattande mätningar av marksvängningarna invid vibrationsvältar av 

olika storlekar har genomförts. För traktordragna vibrationsvältar kan som ett 

riktvärde anges ett normalt säkerhetsavstånd i meter som är av storleksord

ningen 1, 0-1, 5 ggr vältens vikt angiven i ton. För vibrerande tandemvältar kan 

man utgå från vikten på den tyngsta valsen vid bedömning av säkerhetsavståndet. 
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SVÄNGNINGSRÖRELSER I JORD GENOM TÅGTRAFIK. FÖRNIMMELSER OCH 
EFFEKTER I BYGGNADER 

Byrådirektör Lars Hannelius, Statens Järnvägar, Geotelmiska Kontoret, 
Stockholm 

Inledning 

Genom människans aktivitet på olika områden skapas ofta svängningsrörelser 

i jord av varierande omfattning och med olika styrkegrader. 

Inte minst uppmärksammas sådana rörelser utefter trafikleder, och de som 

har sina bopålar intiil trafikstråken är mer eller mindre störda av såväl sväng

ningsrörelser som buller, särskilt från tyngre trafik. Vid Statens .fårnvägar 

har dessa problem under de senaste decennierna blivit alltmer aktuella främst 

genom ökade hastigheter inte endast på snäll- och expresstågen utan även på 

de tyngre godstågen och speciellt de snabbare godsexpresserna. 

De flesta klagomålen härrör från boende inom områden med kohesionsjordar, 

men klagomål förekommer även från sådana inom områden med friktionsjordar. 

Längre fram i texten ges några exempel på hur svängningar från tung, spårbun

den trafik kan uppträda i byggnader. 

Det är av stor betydelse, vid bedömning av såväl skadegörelse som störnings

effekter, att veta inom vilket frekvensområde en svängningsrörelse uppträder. 

Det kan nämnas att lågfrekventa svängningar (0-10 Hertz} är karaktäristiska 

för kohesionsjordar och svängningar med högre frekvenser för friktionsjordar, 

där frekvensområdet kan vara tämligen utbrett beroende på jordarten och dess 

fysikaliska egenskaper. 

Beträffande nämnda huvudtyper av svängningsrörelser, som förorsakas av 

dynamiska tåglaster, är den förstnämnda ur såväl skade- som störningssyn

punkt mest besvärande för SJ:s del, medan den sistnämnda är mest aktuell 

endast ur störningssynpunkt, men även här kan i vissa fall sådana effekter 

uppträda att även skador kan befaras. 
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Banöverbyggnadens och banunderbyggnadens betydelse 

Såväl banöverbyggnaden som banunderbyggnaden har betydelse i detta samman

hang. 

Med banöverbyggnad avses räler, sliprar och ballast. En banöverbyggnad kan 

bestå av träsliprar och räler med öppna eller helsvetsade skarvar. Den kan 

även utgöras av betongsliprar, varvid helsvetsade räler alltid förekommer. 

På SJ:s huvudlinjer inläggs successivt helsvetsat spår på betongsliper. Man 

är benägen tro att det är en väsentlig skillnad mellan spår med öppna och hel

svetsade skarvar. För den som åker tåg är det inget tvivel om att tåggången 

är väsentligt bättre på helsvetsat spår, där man varken känner eller hör slag 

i skarvar. 

När det gäller svängningsrörelser i jord är dock ej banöverbyggnaden det 

väsentliga ehuru en viss klar förändring i detta avseende givetvis föreligger 

alltefter överbyggnadens kvalite. På ett svängningsdiagram ärt ex skarvarna 

väl definierbara vid en banöverbyggnad med öppna rälsskarvar. 

Det väsentliga är banunderbyggnadens konstruktion och jordmaterialet som 

bankroppen vilar på. 

Svängningar i jord vid olika banunderbyggnader 

På torv- och lerjordar, där i allmänhet de största svängningsamplituderna 

förekommer, är fyllningens djup och utbredning samt dess läge i förhållande 

till "fast botten" de primära faktorerna. 

Ju mindre djup och utbredning ett fyllningsmaterial har under bankroppen, ju 

större amplituder får svängningsrörelsen. Detta har bl a dokumenterats i en 

nyligen utförd undersökning som ett diplomarbete i Finland i samråd med VR:s 

geotelmiska avdelning (VR =Valtionrautatiet - finska motsvarigheten till SJ). 

Betraktas tvärsektionerna km 737+160, 736+960 och 599+000 i fig. 1 syns de 

likvärdiga med hänsyn till banunderbyggnaden. Det är dock en skillnad mellan 

sektionerna med avseende på jordlagrets mäktighet från fyllningens underkant 
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till "fast botten 11 
• Jfr nedanstående tabell. 

Sektion km Djup 

737+160 11,3 m 

736+960 8,0 m 

599+000 4,2 m 

Det bör även noteras att tvärsnittsytan av fyllningsmassorna mellan 10 m V 

och 10 m H från spm (spårmitt) rälmat i resp.sektioner är 13, 0, 14, 1 och 

18, 5 m2 . Ytan är således minst i den förstnämnda sektionen, som dessutom 

är djupast, och störst i den sistnämnda, där jordlagrets mäktighet uppgår till 

endast 4,2 m. 

Ytan av fyllningsmassorna nämns, därför att den är en av de faktorer, som 

enligt denna undersölming tydligt inverkar på amplitudens storlek. Ju större 

ytan är, ju mindre blir svängningsrörelsens amplitud. 

Registreringen av svängningarna i jord har utförts när ett diesellok passerat 

nämnda sektioner fram och åter med olika hastigheter. Amplitudernas storlek 

framgår bl a av fig. 2, där de registrerade svängningarna från sektion 

km 737+160 återges. Mätningar har utförts i spm, 2,5 m V och 2,5 m H om 

densamma. Av diagrammet utläses att amplituderna är mycket stora (jfr 

skalan) och störst vid den högsta hastigheten (108 km,&). 

Fig. 3 visar amplituden i samma sektion (km 737+160), men med mätningar 

utförda 5 m V och 5 m H om spm. Här framgår att amplituderna avtagit något 
(jfr skalan) . 

I fig. 4 återges amplituderna i sektion km 736+960, där ytan av fyllningen är 
2 2

14, 1 m (endast ca 1 m större än motsvarande yta hos sektion km 737+160) 

och naturliga jordlagrets djup till "fast botten 11 8, 0 m (i förstnämnda sek

tionen 11, 3 m). 

Av detta diagram framgår att amplituderna är av betydligt lägre storleksord

ning såväl i spm som 2,5 m V och H, samt 5 m V och H. 
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Fig. 2 Svängningsdiagram från sektion km 737/160 (jfr fig. 1). 
Uppmätta amplituder i spårmitt (spm), 2, 5 m V och 
2, 5 m H om spårmitt. (Se även fig. 3) 
HR 13 = lokets typbeteckning 
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Av svängningsdiagrammet (fig. 5) för den 3:e tvärsektionen (km 599+000) 

framgår att amplituderna minskat ytterligare. Ytan av fyllningsmaterialet 

är 18, 5 m2 (5, 5 m2 större än motsvarande yta hos sektion km 737+160) och 

djupet till "fast botten", innefattande det elastiska jordlagrets mäktighet, 

endast 4, 2 m (ca hälften jämfört med sektion km 736+960). 

Fyllningsmassornas nedträngning och utbredning har tydligen en direkt inverkan 

på svängningseffekten, vilket även kan utläsas av följande två tvärsektioner, 

km 1183+020 och 72+280 (fig. 6). 

2
I den översta sektionen (km 1183+020) är ytan av fyllningsmaterialet 104, O m

och har trängt ner. så djupt att avståndet till "fasta botten" från fyllningens 

underkant endast är ca 2, 2 m. 

2Fyllningsmaterialets yta i den undre sektionen (km 72+280) är 46, 1 m . I detta 

fall är "fasta botten" lutande och avståndet mellan fyllningens underkant och 

"fasta botten" är i spårmitt 11, 8 m. 

Svängningsdiagrammet för den förstnämnda sektionen återges i fig. 7 och visar 

en betydligt dämpad amplitud i förhållande till föregående sektioner. Det bör 

även uppmärksammas att kalibreringen är annorlunda. Motsvarande kalibre

ring av amplituden fört ex spm, 2, 5 m V och 2, 5 m H var i den först visade 

sektionen (km 737+160, se fig. 2) 2 mm, medan den i detta fall, som framgår 

av diagrammets övre del (fig. 7), är 1 mm i spm, 0, 2 mm 2, 5 m från spm 

och 0, 1 mm 8 m från spm. En uppmätning har här gjorts 8 m V och 8 m H i 

stället för 5, Om som i föregående sektioner. Man lägger även märke till att 

frekvensen är helt annorlunda. 

Betraktas amplituderna i sektion 72+280 (fig. 8) framgår att dessa är större än 

i sektion 1183+020. Men så är också fyllningsmaterialets yta något mindre än 

hälften jämfört med den sistnämnda sektionen. 

Vidare kan urskiljas att amplituderna 2, 5 m V om spårmitt är något mindre än 

2, 5 m H, vilket kan ha sin förklaring i att fyllningen trängt ned djupare och att 

avståndet till "fasta botten" är mindre på denna sida. 
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Fig. 5 Svängningsdiagram från sektion km 599+000 (jfr fig. 1). 
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V och H om spårmitt 
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Fig, 7 Svängningsdiagram från sektion km 1183+020 (jfr fig. 6). 
Uppmätta amplituder i spårmitt (spm), 2, 5 m och 8, 0 m 
V och H om spårmitt 
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8 m V och H om spårmitt är amplituderna mycket små och kan bero på att 

tryckbankarna på ömse sidor ger en dämpande effekt. Att såväl amplituder 

som frekvenser är högre i motsvarande snitt i sektion km 1183+020 kan för

modas ha sin förklaring i uppträdande reflektionsfenomen. 

Fig. 9 visar samtliga nämnda sektioner inlagda efter storleken av amplituderna 

i resp. sektioner och vid en lokhastighet v = 100 km/h. Den horisontala axeln 

visar avstånd från spm och den vertikala amplituden i mm. 

Som framgått av tidigare diagram är amplituden störst i sektioner med lägsta 

ytinnehåll på fyllningen och minskar betydligt med ökat ytinnehåll. Tvärsek

tionen km 599+000 ligger längre ner i diagrammet trots sitt låga ytinnehåll 

(endast 17,5 m2), men djupet till "fast botten" är i denna sektion endast 4,2 m. 

Storleksordningen på amplituderna i denna sektion är närmast jämförbar med 

sektion km 72+280, (fig. 6), där fyllningens area är 44, 5 m2, medan djupet till 

"fast botten" är 11, 8 m, alltså betydligt större djup än i sektion km 599+000. 

Kontentan av dessa utdrag av undersökningsmaterialet, som givetvis är mycket 

mer omfattande än vad som visats här, är bl a följande. 

Faktorer som inverkar på amplitudens storlek är för det första fyllnings

materialets massa. Då fyllningens tvärsnittsyta är < 60 m2 inverkar detta 

märkbart på amplituden och amplitudökningen blir mer markant när ytan under

stiger 40 m2 . För det andra har djupet av det elastiska lagret mellan fyllningens 

undersida och "fasta botten" inverkan på amplitudens storlek. 

Där tvärsnittsytan av fyllningen förblir ungefär densamma vid jämförelse mel

lan olika sektioner är amplituden störst i den sektion, där djupet till "fast 

botten" är störst. Detta märks särskilt väl när fyllningens tvärsnittsarea är 

< 50 m2. Vid en yta > 50 m2 blir amplitudförändringen mindre märkbar. 

Vidare har med denna undersökning konstaterats att tryckbankar har en sväng

ningsdämpande effekt, vilket i viss mån framgår av fig. 6 och sektion km 72+280. 

Vid SJ geotekniska kontor har det sedan något år tillbaka pågått en del undersök

ningar med syfte att närmare studera vissa intressanta fenomen, delvis med an

lmytning till föreliggande undersökning. 
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Vågutbredning och effekter i byggnader 

Av den ovan citerade finska undersökningen har det framgått att amplituderna i 

spårmitt och på vissa korta avstånd därifrån var i storleksordningen flera 

millimeter. Detta visar att fyllningens mäktighet och djupet till "fast botten" 

har samband med svängningsamplituden. 

När dämpningen av amplituderna är så stor redan på korta avstånd från vibra

tionskällan tycks det att vågorna helt bör förtona inom ett ganska begränsat 

område. 

Mycket nära vibrationskällan är förmodligen den svängningsrörelse, som här 

registrerats, en typisk ytvåg sk Rayleighvåg. Denna våg uppträder intill vibra

tionskällan med en större vertikal komponent, medan den horisontala kompo

nenten blir mer framträdande vid större avstånd och mycket snabbt antar en 

amplitud lika med och större än den vertikala. Genom de roterande partikel

rörelserna, som är karaktäristiskt för denna vägtyp, är emellertid såväl den 

vertikala som den horisontala komponenten av betydande storleksordning i 

omedelbar närhet av vibrationskällan. 

De vägtyper som registreras i byggnader belägna 50-100 m och mer från vibra

tionskällan är emellertid ej denna Rayleighvåg utan i första hand den relativt 

snabba ko.mpressionsvågen och därefter den efterföljande, långsammare skjuv

vågen. Den sistnämnda speciellt uppmärksam.mad inom områden med mäktiga 

lerlager. 

Om och hur dessa vågor kan förändras och dämpas genom t ex förändringar i 

banunderbyggnaden är bl a några av de problemställningar som närmare önskas 

klarlagda. 

De här nämnda vägtyperna har i regel, där de registreras i byggnaders grund

konstruktioner, belägna på ovannämnda ungefärliga avstånd från spår, ampli

tuder och frekvenser av låga storleksordningar. Trots de låga amplituderna 

hos såväl de vertikala som de horisontala komponenterna ger de upphov till 

resonanseffekter i byggnadernas övre delar, genom nära överensstämmelse 

med de ingående vågornas frekvens och byggnadsdelarnas egenfrekvens. 
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Ur störnings- och förnimmelsesynpunkt rubriceras dessa effekter i byggnader

nas övre delar ofta som "mycket obehagliga" och inger t o m i vissa fall skräck

känslor. 

I detta sammanhang har givetvis bl a såväl byggnadernas grundläggnlngssätt 

och konstruktion som byggnadsmaterial betydelse för verkningsgraden. 

Bendel (1971) har upprättat en tabell över frekvensens inflytande vid belast

ningar (Tabell 1). I denna är medtagna bl a egenfrekvenser för hela byggnader, 

väggar och tak dels .l mittaxeln och dels Il mittaxeln. 

Tabell 1. Frekvensens inflytande vid olika typer av belastningar (Bendel, 1971) 

Frekvens- 0-5 5 - 10 10 - 60 > 60 område 

Våglängder i m >100 <10 

Skaknings- Maskiner 

källor Jordbävning Trafik och Pålning och Sprängning 
pålning sprängning 

Hela byggnader Väggar och Väggar och 
Egen- tak tak 
frekvenser Högbyggn. Lågbyggn. .L från mitt- Il med mitt-

axeln axeln 

Byggn. utsätts 
Svängnings- i sin helhet 

övergångs-
Väggar och tak utsätts för 

former för skjuv- och böj- och töjningsrörelser 
böjn. rörelser område 

med 
Dynamiska Genom trög- komblna- Genom böj- och töjnings-
belastningar hets krafter tioner spänningar 

Svängnings-
intensitetens Acc. Hastighet 
beteckning 

Av tabellen framgår bl a att inom frekvensområdet 0-10 Hz föreligger risk för 

resonanseffekter i hela byggnader, mellan 10-60 Hz i väggar och tak ..L mitt

axeln och > 60 Hz i väggar och tak Il mittaxeln. 
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Det är, som tidigare nämnts, inom frekvensområdet 0-10 Hz de största 

amplituderna uppstår från tunga tåg där jordmaterialet består av lera. Rörel

serna uppträder under ett tidsförlopp av ca 20-40 s, helt beroende på tågets 

längd och hastighet. 

Under ett så långt tidsförlopp är det givetvis lätt att resonanseffekter kan 

uppstå, speciellt om byggnadens eller byggnadsdelarnas egenfrekvens är den

samma eller ligger i närheten av den inkommande svängningsfrekvensen. 

Som i början nämndes är frekvensområdet mer utbrett i friktionsjordar, var

för det även där kan uppstå resonanseffekter i skilda byggnadsdelar. Under de 

år vi sysslat med de hlir problemen vid SJ har en del intressanta iakttagelser 

i dessa avseenden gjorts. 

Ytterligare ett geotekniskt meddelande är under utarbetande vid SJ som komple

ment till tidigare utgivna Medd. nr 26. I det nya meddelandet kommer en del 

synpunkter inom ämnesområdet att behandlas och vissa iakttagelser att redo

visas. 

Förnimmelser 

De fenomen som nämnts och de effekter som uppträder i samband med tågtrafik 

inom sensitiva lerområden påverkar givetvis i första hand människorna. Varje 

människa är oerhört känslig för vibrationer i en f ö lugn miljö, t ex i hemmet, 

och registrerar omedelbart rörelser av mycket låga storleksordningar. Det är 

därför helt naturligt, när hon utsätts för svängningsrörelser av större styrke

grader, att hon reagerar kraftigt, blir obehagligt berörd ibland skräckslagen 

- speciellt vid rörelser med låga frekvenser - och får visioner om skada och 

förstörelse. 

Ofta är dock ej svängningsrörelser med dylika förnimmelseeffekter av sådana 

storleksordningar att byggnader eller byggnadsdelar tar skada av dem. 

När det talas om människans förnimmelser av vibrationer brukar man ofta 

åberopa de numera ldassiska forskarna Reiher & Meister (1931). Resultatet 

av deras undersökningar användes allt fortfarande i viss utsträckning och är 

väl kända av var och en som sysslar med dessa problem. 
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Vi har lärt oss enligt dessa forskare att för stående personer är vertikala 

rörelser mer kännbara ur förnimmelsesynpunkt än horisontala och att liggande 

personer är mest känsliga för horisontala svängningsrörelser. I det sistnämnda 

fallet framgår det således att människan är mest känslig för svängningar vin

kelrätt mot kroppsaxeln och mindre känslig för rörelser längs med. 

Vidare är hennes förnimmelseintryck mer skärpta under den tid på dygnet hon 

befinner sig i vila. Dessa uppgifter får anses fullt korrekta och i överens

stämmelse med egna erfarenheter från undersökningar på olika platser i landet. 

Störningar från trafikrörelser är mest påtagliga under kvälls-, natt- och mor

gontid och särskilt känsliga tider är för- och efternatten. Vidare är människans 

kroppsläge i förhållande till den inkommande svängningens rörelseriktning av 

betydelse i enlighet med de ovan citerade forskarna. 

Fig. 10 (Reiher & Meister, 1931) visar förnimmelsegränserna för liggande 

personer vid horisontala rörelser dels parallellt med och dels vinkelrätt mot 

kroppsaxeln. Av diagrammet framgår att gränserna sammanfaller för de två 

lägsta förnimmelseldasserna och att rörelser vinkelrätt mot kroppsaxeln blir 

mer märkbara, besvärande och obehagliga vid lägre värden på svängnings

intensiteten än vid rörelser parallellt med kroppsaxeln. 

På diagrammet har inlagts svängningsintensiteterna 0, 01 g, 2, 5 mm/s och 

10 mm/s. Det framgår att en svängningsintensitet på 0, 01 g inom frekvens

området 3-8 Hz är väl .märkbar, när svängningarna inkommer parallellt .med 

kroppsaxeln, .men starkt .märkbar, besvärande vinkelrätt mot kroppsaxeln. 

Värdet 0, 01 g inom frekvensområdet 0-10 Hz bör alltid uppmärksammas Vid 

ingående horisontala svängningar, då stora resonanseffekter kan uppstå i 

konstrulrtionen och byggnadsskador orsakas genom stegring av amplituderna. 

I övre etage förekommer dock ofta horisontala svängningsrörelser av denna 

storleksordning i synnerhet på platser med finkorniga jordarter, varför i 

många fall klagomålen över trafikrörelser får anses befogade speciellt då det 

gäller långvariga förlopp, som t ex när ett långt godståg passerar. Detta är 

problem som särskilt måste beaktas av alla som sysslar med planering och 

grundläggning och borde ha uppmärksammats långt tidigare. Framför allt bör 

bostads bebyggelse undvikas intill dessa kommunikationsleder. 
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Liggande personer.Hori
sontala svlingningar (Reiher 
och Meister). 

\ _ Längs med kroppsaxeln 
zoo ' i-'r-l-4--->,-~-l',-''---'..\---+ ___ Vinkelrlit mot kroppsa~eln 

_____ lntensitetsgräns 

I I I 11 
1 O O e---+---l.---"-µ..--'>,:,.,.---'1', Ny cket obehaglig --'-1--1---

50f---t--+--'-<-',---+--'\----'-c-.-l\~-\t'----+--+--+-f-++-+-
,; 0 t----'h:---t-

30 f-+--P.-------'1-~-~+--~J--\l.t--++--H++-

5 t---t--t----t-''<---t-----P'c-t--l-+-' 

,; 1---+-+---+-~~+-~--''k--H++++--

2 L_.L_.L_LJ__LJL_L __ _L_x______t___J__L~_LJ-

3 4 5 Hz 10 zo 30 50 100 

Fig. 10 Förnimmelsegrader för liggande personer vid horison
tala svängningar (Reiher & Meister, 1931). 
Gränsen mellan t ex "väl märkbar" och "starkt märk
bar, besvärande" svängning sänks betydligt om sväng
ningsriktningen är vinkelrätt mot kroppsaxeln 
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Vid frekvenser >10 Hz ser .man på samma diagram att en svängningshastighet 

på 2 mm/s är väl märkbar, men ligger strax över gränsen mot starkt märkbar, 

när man utsätts för rörelser vinkelrätt mot kroppsaxeln. Vidare framgår att 

5 mm/s och 10 mm/s är besvärande, obehagliga och t o .m mycket obehagliga 

beroende på frekvensen. 

Vid Max Planck-Institutet i Dortmund utförde Dieckmann (1957) ingående studier 

av hur horisontala och vertikala svängningar inom frekvensområdet 0, 4-50 Hz 

påverkade människor. Intensiteten uttrycks i en K -faktor och indelningen i för

nimm elseldasser är något fler än hos de förut nämnda forskarna. 

Reiher & Meister och Dieckmanns forskningsresultat överensstämmer i stort 

vad beträffar de lägsta förnimmelseklasserna. Jämförs Dieckmanns förnim

melsegrader .med Reiher & Meisters för horisontala rörelser längs med 

kroppsaxeln (fig. 11) framgår att svängningsrörelsen är "starkt kännbar" vid 

lägre intensitet än som angivits av Reiher & Meister. Görs motsvarande jäm

förelse med svängningar vinkelrätt mot kroppsaxeln (fig. 12) blir överens

stämmelsen något bättre. Där har Reiher & Meister återigen något lägre gräns 

mellan "väl kännbar" och "starkt kännbar" än Dieckmann. 

Vid våra bedömningar av svängningarnas styrkegrad görs jämförelser med 

Dieckmanns K-värden (Tabell 2) och förnimmelsegraden anges därefter. De 

subjektiva förnimmelser man upplever på platser, där undersölmingar utförs, 

stäm.mer ganska väl överens .med dessa kriterier. Från olika platser ges här 

nedan några exempel på hur förnimmelserna i allmänhet uppfattas i byggnader 

i närheten av tung, spårbunden trafik. 

Tre lokaler har varit aktuella i denna undersökning nämligen Älvängen, 

Brom sten (lerjord) och Karlstad (sandjord). I fig. 13 har inlagts några uträk

nade K-värden från dessa platser. 

I Älvängen, vid Göta älv mellan Trollhättan och Göteborg, utfördes 1971 en del 

undersökningar i bostadshus. Fig. 14 är ett utdrag av svängningsförloppet i en 

tvåfamiljsvilla ca 100 m från spåret vid passage av ett tungt godståg. Den hori

sontala rörelsen i övre våningsplanet är, som framgår av diagrammet, mycket 

stor, beroende på resonanseffekter. Samtliga mätkanaler är kalibrerade lika. 
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Liggande personer 

Horisontala svängningar 

'- JJKie!III 
_Langs med kroppsaxeln enl 

Re!her och Meister 
__ Enl DIeckrnann (VD[ 8057) 

Mkt obehaglig enl R•M 
~-,------,~-f<'""'<=:---t=-c±-c:::lK·10 -+-++-

Svagt märk~, 
ba.r enl R,M 
~ Kännbar ~ 

"-•ni D. C. 
~ 

"' ~ 

Ej mdrkba ~ 
'- enl R•M ~ 

'\_ Knappt känn 
ar enl D, B. 

A. '-

K·0, 1 
4 5 Hz 10 zo 50 100 

Jämförelse av förnimmelsegrader enligt Reiher & 
Meister och Dieckmann för horisontala svängningar. 
Förnimmelser enligt Reiher & Meister för svängningar 
längs med kroppsaxeln 
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Fig. 12 Jämförelse av förnimmelsegrader enligt Reiher & 
Meister och Dieckmann för horisontala svängningar. 
Förnimmelser enligt Reiher & Meister för svängningar 
vinkelrätt mot kroppsaxeln 
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Fig. 13 Förnimmelsegrader enligt Dieckmann i byggnader vid 
passage av godståg. 
Vertikala svängningar uppmätta i grundkonstruktionen 
och horisontala i övre våningsplan. 
I Älvängen och Bromsten lera och i Karlstad grovsilt 
med hög grundvattennivå. 
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Tidsaxel 
1

, 

Vertikalt i grund 

Horisontalt I grund 

Horisontalt i Övervåning 

Fig. 14 Utdrag av svängningscliagrammet från en tvåfamiljs
villa i Älvängen, vid passage av tyngre godståg 

Tidsa~eln 
1 5 

Verl1kalt I grund 

Horisontal! , grund 
~-~..,..._-"'.,.._ _____ -V.,_,...,___,...__ 

Horisontalt , vindsvåning 

Fig. 15 Utdrag av svängningscliagram från en enfamiljsvilla 
i Bromsten 

Tidsaxel· 
1

, 

Vertikalt i grund 

Horisontalt i grund 

Horisontalt i Övervåning 

Fig. 16 Utdrag av svängningscliagram från en tvåfamiljsvilla 
i Karlstad 
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I Bromsten utanför stockholm förekommer motsvarande svängningseffekter 

(fig. 15). Byggnaden är en enfamiljsvilla belägen ca 50 m från närmaste spår

mitt. 

Tabell 2. Sammanhang mellan känd förnimmelsestyrka (K-värde) och subjektiv 
förnimmelse (VD! 2057, 1963) 

Förnimmelse- Förnimmelsegrad Beskrivning av förnimmelse-
styrka (K) graderna 

A Ej kännbar 

0,1 (förnimmelsetröskel) -

B Knappt kännbar 

0, 25 

C Kännbar 

0, 63 

D Väl kännbar 

1,6 

E Starkt kännbar 

4,0 

F 

10,0 

G 

25 Mycket starkt kännbar 

H 

63 

I 

I en tvåfamiljsvilla i Karlstad uppstår svängningsrörelser enligt fig. 16, när 

ett tyngre godståg passerar. Spåret är beläget 23 m från byggnadens närmaste 

hörn. Jordmaterialet består av grovsilt till >20 m djup. Även i detta fall 

förekommer vissa resonansfenomen. 

Av fig. 14-16 framgår sålunda att frekvenserna hos de vertikala svängningarna 

i byggnaderna ändrar karaktär beroende på avståndet från vibrationskällan och 

om huset är grundlagt på lerjord eller sandjord. Vidare finns även de horison

tala rörelserna både i grund och i byggnadernas övre delar medtagna i dessa 

diagram. Anmärkningsvärt är de höga K-värdena på de horisontala rörelserna i 

samtliga byggnaders övre delar. 
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Avslutning 

Till sist bör nämnas, när det gäller tågtrafik, att tågets sammansättning med 

avseende på antal axlar, deras fördelning och placering i ett tågsätt (det finns 

2-3-4-axliga upp till 32-axliga godsvagnar) har stor betydelse för svängnings

rörelsers uppträdande och effekten av dem. Massa och kraftfördelning samt 

tågets hastighet är givetvis också betydelsefulla faktorer i detta sammanhang. 

Fig. 17 visar ett godståg och de svängningseffekter, som uppträder vid gods

vagnarnas passage. 

Man kan bl a uppmärksamma att resonans lätt uppstår, när fler 2-axliga gods

vagnar med samma massa passerar. I detta fall uppstår de största svängnings

effekterna när öppna 2-axliga godsvagnar (litt 0) med ungefär lika massa ingår 

i tågsättet. Varje godsvagn representerar en tyngd av omkring 340 kN och 

åstadkommer resonanseffekter, när ett antal likvärdiga vagnar passerar. 

Om ett tåg vore sammansatt likvärdigt helt igenom med exakt samma vagntyp, 

lastade lika och med exakt lika axelavstånd skulle vid en viss hastighet på 

tåget sannolikt svåra resonanseffekter uppstå såväl i jord som byggnader. 
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MARKVIBRATIONER ORSAKADE AV VÄGTRAFIK 

Civ.ing. Olle Tholen, Statens väg- och trafikinstitut, Stockholm 

Inledning 

För att vägtrafik skall förorsaka en störande vibration fordras i regel dels en 

ojämnhet i vägbanan, dels ett stort fordon (fig. 1). 

Det troligen vanligaste fallet då störningar uppträder är när vibrationer fort

plantas i marken och. överförs till byggnader. Sista länken i kedjan blir eventuel

la skadors omfattning på byggnad och inventarier. 

För de tre högra fyrkanter som visas i fig. 1 gäller vid vägtrafik i stort sett 

samma förutsättningar som vid de typer av vibrationskällor som nämnts i annat 

sammanhang vid detta symposium. Huvuddelen av framförandet kommer därför 

att ägnas åt emmissionssidan. 

Skadekriterier 

Människan kan uppfatta vibrationer, som är betydligt mindre än de, som är 

skadliga för byggnader. För vibrationer från vägtrafik är människan oftast det 

känsligaste objektet. Det finns ett tyskt normförslag (VDI 2057 och DIN 4150), 

som bygger på Dieckmanns kurvor. Detta förslag säger i stort att vibrationer 

som kan uppfattas av människor inte skall få förekomma i bostadshus, sjukhus, 

kontor och liknande. 

Det finns också en del apparater, som inte tål vibrationer. Statens väg- och 

trafikinstitut har t ex undersökt trafikvibrationerna i ett hus i Ultuna, där arbe

tet i bl a ett elektronmikroskop stördes. Det visade sig att vibrationshastigheten 

var av samma storleksordning som det människan kan uppfatta, dvs några tion

dels mm/s. 
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ALSTRING UTBREDN. ÖVERFÖR. SKADE -

AV H GENOM H TILL H KRITE-

VIBRATION MARKEN BYGGNAD RIER 

Fig. 1 Schematisk skiss över trafikvibrationers uppkomst, 
utbredning och störande inverkan 
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I detta sammanhang måste man vara observant på andra vibrationskällor, t ex 

sådana orsakade av olika temporära aktiviteter (folk som går över golv eller 

smäller i dörrar). 

Överföring till byggnad 

Det är viktigt att göra klart för sig~ den aktuella vibrationen är uppmätt. Man 

kan t ex ha en stor vibration i marken, en mindre i husgrunden och en större igen 

på någon viss byggnadsdel. 

Utbredning genom marken 

Som framgår av fig .. 2 kan amplitudens minskning vid ölming av avståndet till 

källan vara mycket varierande från fall till fall. Data är hämtade från olika un

dersökningar med olika vibrationsalstrare och olika jordmaterial. Mätvärden 

finns inom hela det streckade området, de flesta inom det dubbelstreckade. Man 

ser t ex att vibrationen kan ha dämpats till hälften eller till en hundradel på ett 

avstånd av 50 m. Linjerna v /v 
O 

= r 0/r och v /v 
O 

= V r 0/r är också inlagda, 

och man ser att de flesta värdena ansluter sig i stort till den geometriska dämp

ning man teoretiskt väntar sig för en Rayleighvåg, dvs till linjen v /v 
O 

= V r 0/r. 

Alstring av vibrationer 

G upp. För att utreda frågan om guppens inverkan i detta sammanhang kan 

man börja med fallet utan gupp. 

Om ett hjul rör sig längs en helt plan vägyta, får man en nedsjunkning under 

hjulet, som, om man sätter nedsjunkningen i en viss punkt på vägytan som funk

tion av tiden, ser ut ungefär som på fig. 3 med den maximala deformationen av 

ca 0, 2 ä. 2 mm och varaktigheten ca 30 ä. 300 ms. Man får naturligtvis större 

deformation vid större hjullast och kortare varaktighet vid högre hastighet. 

Svängningshastigheten för en viss partikel under hjulet bör alltså öka då hjul

lasten och fordonshastigheten ökar. Denna svängning fortplantas och kan regist

reras vid sidan av vägen. Mätningar utförda vid körning på jämna vägbanor 

visar vibrationer som är så stora att de kan uppfattas av en människa på upp 
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AVSTÅND FRÅN KÄLLAN, m. 
2 

1<i,-,,--,,,.---,-r-,--~,--.,---,-----.---
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;:;f. 0,3 1------j--',_-,<C..:....-l,,l\--\:-,'!~-,l-.Y,::---t,.C---,-,/!-

" z 

"' u. 
E 

N 

0,01 L_ ___ _J_ ___ ...J_ __ _J_ ____ ....L..~<--L 

Fig. 2 Vibrationshastighetens dämpning vid ökande avstånd 
från vibrationskällan. 
Sammanställning av mätresultat från olika undersök
ningar. I huvudsak efter House (1973) 

V 

= vibrationshastighet på avståndet r O = 2 m från 
vibration skällan 

= vibrationshastighet på avståndet r från källan 
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TID, ms 

=0,2 ·2 mm 

=30·300 ms 

Fig. 3 Vägbanans deformation vid en hjulöverfart 
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Fig. 4 Inverkan av ojämnheter i körbanan 

I huvudsak efter 
1) Sutherland (1950), 2) Frydenlund (1970), 
3) Ringström (1970-71) och 4) Whiffin & Leonard (1971) 
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till 10-15 meters avstånd från fordonet. störningar vid körning på jämna vägar 

kan alltså tänkas, .men torde vara ovanliga och begränsade till områden där 

byggnader ligger tätt intill vägar med tung trafik och undergrunden samtidigt är 

.mycket svag. 

Vibrationer uppkomna vid körning på slät väg kan också härröra från obalans i 

fordonet. Den kvantitativa betydelsen av dessa torde vara liten jämfört med 

vibrationer orsakade av gupp. 

Vid ojämn väg ökar vibrationerna kraftigt. En del .mätningar har gjorts .med 

konstlade ojämnheter i form av fasade plankor .med olika höjd. I fig. 4 är in

prickat resultat från sådana mätningar. Svängningshastigheten vid körning med 

ett fordon utan planka har satts till 1, och diagrammet visar vibrationshastig

hetens ökning vid körning med samma fordon och samma hastighet över en 

planka. En "pil" i diagrammet representerar variationso.mrådet vid olika fordon, 

olika överbyggnader och undergrunder, olika avstånd, olika typer av mätpunkter 

och olika fordonshastigheter för en viss ramphöjd i en viss undersökning. Vibra

tionshastigheten kan bli 5 ä 10 gånger större då ett gupp av några centimeters 

höjd införs, jämfört med "jämn" vägbana. Då guppets höjd ökar ytterligare, 

ökar också vibrationerna, men inte proportionellt mot hindrets höjd. Anled

ningen till att "pil 4" ligger så högt trots liten ojämnhet, torde vara att vägen 

utan hinder är mycket jämn. 

De uppmätta vibrationshastigheterna vid körning över gupp är av storleksord

ningen några mm/spå några meters avstånd från vägen. Ibland är de horison

tella svängningarna störst, ibland de vertikala. Frekvensen är ca 5-50Hz, de 

högre frekvenserna är vanligare för horisontella svängningar. Med frekvens 

menas här frekvensen hos en ren sinussvängning med samma periodtid som 

den verkliga svängningen. 

Om man försöker beräkna kontaktkrafterna mellan hjul och vägbana eller mäta 

spänningarna i vägkroppen, fillller man ingalunda att de blir 5 å 10 gånger (jfr 

ovan) så stora vid körning över gupp som vid körning på slät vägbana. Det är 

alltså inte så, att vibrationshastigheten är proportionell mot kontaktkraftens 

storlek. Följaktligen måste det vara kontaktkraftens komponent inom något 

visst frekvensintervall som är avgörande, och detta frekvensintervall bör rim

ligen vara något olika för olika överbyggnader och undergrunder. 
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Användning av fasade plankor som gupp vid körförsök är det enldaste sättet att 

ordna ett gupp. Man kan dock tänka sig att andra former av ojämnheter ger 

större vibrationer, tex en grop (fig. 5) där hjulet slår ned vid bortre väggen. 

När ett eller flera hjul passerar ett eller flera gupp är det uppenbart att det 

blir samspelet mellan ojämnhetens form och fordonets egenskaper och hastighet 

som avgör vilka kontaktkrafter som uppstår. Om man tex har två gupp (fig. 5), 

kan hjulet hoppa upp på det ena och slå ned antingen på fram- eller baksidan på 

nästa. Det förekommer ganska ofta att serier av gupp bildas om man får en 

initierande skada. Någon egentlig resonans hinner inte utbildas vid vägtrafik, 

men man kan få interferens mellan stötar från olika gupp och axlar, vilket gör 

att vibrationerna kan förstärkas. Det verkar också som om boggieaxlar ger 

större och mera långvariga vibrationer än singelaxlar, möjligen beroende på 

att lasten pendlar mellan axlarna. 

Fordon. Vid körning med ett visst fordon över ett visst gupp, men med 

varierande last, har vid försök vid VTI mindre skalmingar erhållits med stör

re last. Man kan dock inte dra slutsatsen att detta gäller generellt. 

Däremot visar alla undersökningar helt naturligt att stora fordon ger större 

skakningar än mindre fordon av ungefär samma typ. Det ligger då nära till 

hands att dra slutsatsen, att det är däckens och fjädrarnas styvhet och den 

ofjädrade massans storlek som är avgörande. 

Gjorda försök med körning vid olika hastigheter visar att vibrationshastigheten 

alltid ökar med fordonshastigheten på släta vägar, och att den ofta ökar med 

fordonshastigheten vid körning över ojämnheter. Det är dock långt ifrån så att 

vibrationshastigheten växer monotont då fordonshastigheter ökar, utan man 

kan hitta lokala maxima och minima. Fig. 6 visar värden från olika försök. 

De flesta resultaten ligger inom dubbelstreckat område. Om man jämför fig. 4 

och 6 ser man att vägens jämnhet är en avsevärt viktigare faktor än fordons

hastigheten. 

Några undersökningar av fordon med fjädringen koncentrerad till enbart däcken 

har ej uppmärksammats. 
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Fig. 5 Illustration av betydelsen av samspelet mellan 
fordon och gupp 
Efter Frydenlund (1970) 
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Fig. 6 Fordonshastighetens inverkan på vibrationshastigheten 

Efter Sutherland (1950), Frydenlund (197 0), 
Ringström (1970-71), Whiffin & Leonard (1971) 
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Ö v er byggnad. Kraftigare överbyggnader ger troligen minskade vibrationer. 

överbyggnadens inverkan tycks dock inte vara så stor som man skulle kunna 

tro, åtminstone så länge man beaktar normala variationer i överbyggnadstyp 

för vägar i marknivå. De undersölmingsresultat som finns är dock begränsade. 

Vissa uppfattningar gör gällande att ett isoleringslager av bark gör stor nytta i 

detta sammanhang. Fig. 7 utgör en principskiss av ett förslag till överbyggnad 

för ett fall där man fruktade vibrationsbesvär. Förslaget har utarbetats vid VTI 

och skall utprovas praktiskt. För att man skall få någon betydande dämpning 

torde det dock krävas att barkens elastiska egenskaper avsevärt avviker från 

undergrundens, men detta är inte helt klarlagt. 

Vid såväl kraftigare överbyggnader som isoleringslager (tjälisolerande) vinner 

man dock den viktiga fördelen att ytjämnheten bibehålls längre. 

Undergrund. Beträffande undergrunden är erfarenheterna från uppträdande 

störningar och gjorda mätningar entydiga. De största problemen uppträder på 

lera. Göteborg är exempelvis ett utsatt område härvidlag. 

0 

Atgärder mot skakning 

Slutligen skall här nämnas några förebyggande åtgärder om man vill undvika 

skalmingsbesvär. 

Tabell 1. Åtgärder mot vibrationer från vägtrafik 

Åtgärd 

Jämn körbana 

Mycket låg hastighet 

Normal hastighetsbegr. 

Begränsad last 

Restriktioner för fordonstyp 

Kraftigare överbyggnad 

Isoleringslager 

Ökat avstånd 

Öppen slits 
Fylld slits 

Stort grundläggningsdjup 

Effekt 

Stor 

Stor 

Liten 

Ingen 

Stor 

Liten 

? 
I Ger dessutom jämn yta 

Stor, liten 

Stor (5-10 m djup) 

? 

Stor 
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BG BÄRLAGER 

BARK 

. - - - -
' I FÖRSTÄRKNINGSLAGER 

Fig. 7 Förslag till vibrationsisolering 
Effekten är ej undersökt (Ringström, 1971) 
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Tung trafik i stora mängder skall ej släppas fram på väg med dålig överbyggnad 

på svag lergrund och med gamla bostadshus eller känsliga laboratorier i ome

delbar närhet av vägen. 

Sjövägen i Solna är ett exempel som ganska väl överensstämmer med detta och 

där har kommunen i en instans blivit ådömd att betala skadestånd till fastighets

ägarna. 

I tabell 1 visas tänkbara åtgärder mot skakning och den effekt man kan förvänta 

sig. 
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FÖRSIKTIG SPRÄNGNING 

Ingenjör Bengt Ljung, Nitro Consult AB, Skärholmen 

Termen "Försiktig sprängning" omfattar ett mycket vitt begrepp. Vad som här 

skall beröras gäller dock tekniken att spränga utan att skada kringliggande be

byggelse. 

Vibrationsmätningens historik och erhållna erfarenhetsvärden i Sverige 

Vibrationsmätningar inom bergsprängning har nu förekommit i mer än 25 år. 

Ett mycket stort erfarenhetsmaterial har därför samlats som nu ligger till vär

defull grund vid bedömningar av skadegränser i bebyggelse eller andra mätobjekt. 

På senare år har t ex datorer i stor utsträckning installerats i storstäderna. 

Vad är en markvibration? 

En markvibration kan för enkelhetens skull jämföras med ett stennedslag i vatten. 

Därvid bildas koncentriska vågrörelser vilka i närområdet är mycket intensiva -

med mycket höga och täta vågor. Våghöjden och "vågtätheten" kallas inom denna 

teknik för amplitud respektive frekvens. En storhet där både amplituden (A) och 

frekvensen (f) ingår är svängningshastigheten (v) som med samtidig kännedom 

om våghastigheten eller utbredningshastigheten (c) också har visat sig vara ett 

mycket bra mått på skadeverkan i bebyggelse. Om man betraktar vågen som en 

approximativ sinusvåg kan svängningshastigheten v beräknas enligt sambandet 

v=2TI·f·A 

där f = frekvensen i p/s 

A = amplituden i mm. 

(mm/s) (1) 

I ett amplitudfrekvensdiagram (fig. 1) har inlagts påvisbara resultat och för

ändringar i bebyggelse i samband med sprängningsarbeten. 
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Det här därvid visat sig att, i hus grundlagda på normala svenska bergarter 

såsom granit och gnejs, skadorna börjar uppkomma vid svängn:ingshastigheten 

v = 110 mm/s. Här skall samtidigt fästas uppmärksamheten på att vibrations

mätn:ingarna vid uppsamlandet av erfarenhetsvärdena i möjligaste mån registre

rade de i husen :inkommande vibrationerna, således långt ner i bärande konstruk

tioner, skorstensstockar o d. Att därför jämföra vibrationsresultat registrerade 

högt upp i fastigheterna med referensvärden är helt felaktigt. Den vertikala kom

ponenten visade sig också ofta vara den största, varför värdena till största delen 

gäller denna komponent. Vid sprängn:ing i omedelbar närhet till fastigheter bör 

dock vibrations mätning i begynnelseskedet utföras i tre vinkelräta riktningar, 

således även i de två horisontella riktn:ingarna. 

Bergarternas betydelse. Enligt ovan är skadeverkan i bebyggelse således 

ett förhållande mellan vibrationernas svängningshastighet och våghastighet. Detta 

förhållande y =~ mm/m kan betraktas som den skjuvning som uppkommer och 

påverkar fastigheterna. Våghastigheten c varierar i våra berg- eller jordarter 

från 650 - ca 1 000 m/s. Betraktar man uttrycket Y =i ser man att ju lägre 

våghastigheten c är desto större blir skjuvningen. Då sedimentära bergarter 

såsom kalksten, sldffer o d har en lägre våghastighet påverkas en hustyp eller 

huskvalitet grundlagd på dessa bergarter mycket kraftigare än om fastigheten 

varit grundlagd på granit (se tabell 1). Ett hus grundlagt på exempelvis granit 

har således visat sig tåla svängningshastigheter på 70 mm/s, medan ett motsva

rande hus grundlagt på exempelvis kalksten endast tål svängningshastigheten 

v = 35 mm/s utan någon märkbar sprickbildning. 

Normal bostadsbebyggelse kan exemplifieras av fastigheter i Fredhäll i Stock

holm, således ej villabebyggelse. Beträffande lättbetongvillor har det emeller

tid under de senaste åren visat sig att skador kan uppstå redan vid svängnings

hastigheten 30-35 mm/s. Stor försiktighet bör således ialct;tas i samband med 

sprängn:ing :intill lättare villabebyggelse och liknande. 

Bedömning av maximalt tillåten svängningshastighet. Innan 

sprängningar :inom tätbebyggt område kan igångsättas måste förutom nödvändiga 

husbesiktningar några viktiga ställn:ingstaganden göras. Hur stor svängnings

hastighet kan man anse att de närliggande byggnaderna kan tåla? Hur är de 

grundlagda? Vad beträffar den senare frågan kan uppgifter ofta erhållas från 

exempelvis grundläggningsritn:ingar, medan däremot bedömandet av maximalt 
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tillåten svängningshastighet i relation till grundläggningssättet helt ankommer 

på vederbörande besiktningsmans erfarenhet. 

Vid eventuella skadeanspråk är det stipulerade värdet mycket viktigt då det ofta 

får utgöra skiljelinje mellan byggherre- och entreprena<:lansvar. En annan syn

punkt som visar vikten av ett realistiskt satt värde gäller vid sprängningar i 

omedelbar närhet till byggnader, där tex ett för lågt värde kan ha mycket stor 

ekonomisk betydelse. 

Beräkning av momentant detonerande laddningsmängd i rela

tion till stipulerad svängningshastighet. Med erfarenhet från 

sprängningar och vibrationsmätningar har det visat sig att vibrationerna utbre

der sig sfäriskt enligt förhållandet 

där Q = momentant detonerande laddningsmängd i kg 

R = avstånd mellan sprängplats och mätplats i m 

(2) 

TABELL 1. Gradering av skaderisk i normal bostadsbebyggelse i förhållande 
till svängningshastigheten v med hänsyn till bebyggelsens grund
förhållanden 

Våghastighet c, m/s 

1000 - 1500 2000 - 3000 4500 - 6000 

Sand, grus, Morän, Granit, gnejs, 
lera under skiffer, mjuk hård kalksten, 
grundvatten- kalksten kvartsitisk 

Resultat i • sandsten, niva 
normal Nivå vid diabas bostads- C = 4500 - 6000 

Svängningshastighet v, mm/s bebyggelse m/s 

18 35 70 Ingen märkbar 0,03 
sprickbildning 

30 55 100 Finsprickor o, 06 
och putsfall 
(tröskelvärde) 

40 80 150 Sprickbild- 0,12 
ning 

60 115 225 Svår sprick- 0,25 
bildning 
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Ovanstående förhållande (2) brukar även kallas laddningsnivå. I ladd- och av

ståndstabellen (tabell 3) har olika laddningsnivåer enligt (2) berälmats. 

Vid sprängning i bergarter med våghastigheten c = 4 500 - 6 000 m/s motsvarar 

laddningsnivåerna 0, 03, 0, 015 samt 0, 008 svängningshastigheterna v = 70, 50 

respektive 35 mm/s. Här skall påpekas att nivåerna bygger på de maximalt 

registrerade svängningshastigheterna varför en viss säkerhet kan innefattas i 

de rekommenderade laddningsmängderna. Vibrationsmätningarna vid själva 

sprängningen blir slutgiltigt bestämmande för erhållande av en optimal spräng

metodik. 

Vid sprängning där bebyggelsen är grundlagd på lösare bergarter kan några 

generella samband mellan svängningshastighet och avstånd ej anges. På grund 

av att en viss dämpning i dessa mindre homogena bergarter uppstår kan därför 

ofta en viss "överladdning" i förhållande till ladd- och avståndstabellen göras. 

Beräkning av sa 1 v stor 1 ek. I det föregående har enbart diskuterats den 

momentant detonerande laddningsmängden. Dessbättre kan man med hjälp av 

intervallsprängkapslar och deras egen inbördes spridning inom de enskilda 

intervallen skjuta salvor med avsevärt större totala laddningsmängder. 

Vid sprängningar där frekvensen antagits eller uppmätts till 75-100 p/s eller 

mer kan nedanstående reduceringsfaktorer (tabell 2) i markskakningshänseende 

antas för de i Sverige förekommande sprängkapslarna. 

TABELL 2. Reduceringsfaktorer för olika typer av sprängkapslar 

Typ av sprängkapsel 

Momentsprängkapslar 

Halvsekundsprängkapslar 

Millisekundsprängkapslar 
Typ Intervallnummer 

VA 1- 10* 

VA 11- 20 

TE 

TE 

1 - 11 

12 - 18 

Reduceringsfaktor 

Ingen reducering oavsett 
frekvensområde 

1/6 

1/2 

1/3 

1/2 

1/3 

* Inklusive halvnummer 11/2, 2 1/2 osv upp till 9 1/2. 
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TABELL 3. Avståndets beroende av laddningsmängd och nivå 

Avstånd Laddningsmängd i kg (mom.det.) 
m Nivå 

0,008 0,015 0, 03 0, 06 0,12 0,25 0, 50 
0,5 0,02 0,04 0,08 0, 16 
1 0,008 0,015 0, 03 0, 06 0,12 0,25 0, 50 
2 0,025 0, 05 0,09 0,2 0,4 0,7 1,4 
3 0,040 0, 08 0,16 0,33 0,65 1,3 2,6 
4 0,06 0,12 0,25 0,5 1,0 2,0 4,0 
5 0,09 0,18 0,36 0,73 1,4 2,8 5,6 
6 0,12 0,23 0,47 0,95 1,9 3,8 7,2 
7 0,14 0,27 0,57 1,15 2,3 4,6 9,2 
8 0,18 0,36 0,72 1,45 2,9 5,8 11,6 
9 0,2 0,42 0,85 1, 70 3,4 6,8 13,6 

10 0,25 0,5 1,0 2,0 4,0 8,0 16, 0 
12 0,3 0,6 1,3 2,5 5,2 10,5 21 
14 0,4 0,8 1,6 3,2 6,4 13, 0 26 
16 0,5 1,0 2,0 3,9 7,8 15,5 31 
18 0,6 1,2 2,4 4,7 9,4 19 38 
20 0,7 1,4 2,8 5,6 11 22 44 
25 1, 0 2,0 4,0 8,0 16 32 64 
30 1,3 2,6 5,2 10,4 21 42 84 
35 1,6 3,2 6,5 13 26 52 104 
40 2,0 4,0 8,0 16 32 64 128 
45 2,4 4,8 9,5 19 38 76 152 
50 2,8 5,5 11 22 44 88 176 
55 3,3 6,5 13 26 52 104 208 
60 3,8 7,5 15 30 60 120 240 
65 4,3 8,5 17 34 68 136 272 
70 4,8 9,5 19 38 76 152 304 
75 5,3 10,5 21 42 84 168 336 
80 5,8 11,5 23 46 92 184 368 
85 6,4 12, 8 25,5 51 102 204 408 
90 7,0 14, 0 28 56 112 224 448 
95 7,6 15,2 30 61 122 244 488 

100 8,5 16, 5 33 66 132 264 528 
110 9,3 18,5 37 74 148 296 592 
120 10,5 21,0 42 84 168 336 672 
130 11,7 23,5 47 94 188 376 752 
140 13,2 26,3 52,5 105 210 420 840 
150 14,5 29,0 58 116 232 464 928 
160 16, 0 _32, 0 64 128 256 512 1024 
170 17, 5 35,0 70 140 280 560 1120 
180 19, 0 38,3 76,5 153 306 612 1224 
190 20, 7 41,5 83 166 332 664 1328 
200 22;5 45,0 90 180 360 720 1440 
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Med användande av sprängkapslar typ VA-MS (inklusive halvnummer) kan man 

således skjuta salvor med upp till 68 gånger större laddningsmängd än den i 

ladd- och avståndstabellen angivna. På exempelvis ett avstånd av 10 m, ladd

ningsnivå 0, 03 är den momentant detonerande laddningsmängden = 1 kg. Total 

laddningsmängd i salvan kan således teoretiskt bli 68 kg. Med en specifik ladd

ningsmängd av 0, 35 kg/fm3 kan en bergvolym av ca 190 fm3 uppnås. Med tanke 

på den närliggande bebyggelsen är det emellertid oftast kastrisken och täcknings

frågan som blir dimensionerande, varför ovanstående exempel endast bör betrak

tas som ett räkneexempel. 

Sprängning intill datorer och andra elektriska utrustningar 

I det föregående har enbart berörts objekt som är känsliga för svängningshas

tigheter. Elektrisk apparatur såsom reläutrustningar, automattelefonstationer 

o d samt datorer är däremot accelerationskänsliga. Tyvärr är dessa ej konstru

erade att tåla de vibrationer som mycket väl kan tänkas accepteras i fastighe

ter utan att skadeverkan uppstår. Skadekriterium för datorer anges vanligtvis 

ej i svängningshastighet utan i vibrationernas acceleration. Maximalt tillåten 

vibrationsintensitet fört ex IBM-maskinerna är: 

1. Förlängd vibration vid frekvenser mindre än 14 p/s, 

max. amplitud = 125 J1 (1 J1 = 1/1 000 mm). 

2. Förlängd vibration vid frekvenser om 14 p/s och högre, 0, 1 g. 

3. Stötvis återkommande vibration vid frekvenser mindre än 7 p/s, 

max.amplitud 125 Jl· 

4. Stötvis återkommande vibration vid frekvenser om 7 p/s och högre, 

max. acceleration 0, 25 g. 

De av datamaskinfabrikanterna stipulerade accelerationsvärdena torde framför 

allt gälla olika typer av minnen såsom skiv-, cell- eller trumminnen. 
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Om vibrationen approximeras såsom en sinusvåg kan accelerationen beräknas 

enligt sambandet 

4 7[2 . i' . A 
(3) a = (g) 

..-v 10 

2 där a = accelerationen i g (1 g ,:,,,10 m/sek) 

f = frekvensen i p/s 

A = amplituden i m 

För att få ett begrepp om vilka konsekvenser ett accelerationsvärde på O, 25 g 

har, uppfattas detta bäst grafiskt. Tag som exempel att sprängningar skall ut

föras på ett avstånd av 10 m från en datacentral. Frekvensen uppgår på detta 

avstånd ofta till 200 p/s eller mer. Ett liknande fall motsvarar således en sväng

ningshastighet av ca 1, 5 mm/s. 

Sprängtekniskt innebär en liknande restriktion att den momentant detonerande 

laddningsmängden måste sänkas med ca 250 ggr i förhållande till "normal" för

siktig sprängning intill fastighet av god beskaffenhet (v = 70 mm/s) utan installe

rad datamaskin. I det tänkta fallet (avståndet ~10 m) reduceras laddningen från 

1 kg till 0, 004 kg. 

Att utföra ekonomiska sprängningar på korta avstånd där frekvenserna ofta är 

höga och utslagsgivande, bör således anses vara helt omöjligt. Nitro Consult AB 

har därför utvecklat en metod för vibrationsdämpning av datorerna. Detta tillgår 

så att maskinerna upplyfts, varvid gummidämpare av olika storlek och hårdhet 

placeras under de bärande punkterna (fig. 2). 

Detta relativt enkla ingrepp har utförts vid ett flertal arbetsplatser där datorer 

varit närmaste granne. 

Sprängningarna har därmed i stort utförts enbart med avseende på de omkring

liggande fastigheternas tillåtna svängningshastighetsvärden. I diagramform 

(fig. 3) jämförs dämpade och odämpade vibrationer från arbetsplatsen Garniso

nen, Stockholm. Med ett liknande förfaringssätt har mycket stora kostnads be

sparingar gjorts. Risken att "vita fläckar" skall uppstå, där sprängning inom 

tätbebyggt område är omöjlig, bör därför ej bli aktuellt om inte ännu känsligare 

och odämpbara datorer börjar tillverkas. 
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Planering av sprängningsarbeten inom tätbebyggt område 

Med hjälp av en god planering och förundersökning har det således hittills visat 

sig vara fullt möjligt att utföra sprängningar som tidigare ansetts mycket svår

utförbara. Vibrationsmätningar har härvid visat sig vara en värdefull hjälp för 

erhållande av ett rationellt sprängningsförfarande. Här skall relateras ett 

praktikfall från sprängningar intill datamaskiner i Skärholmen, i Kv. Måsholmen. 

I det angivna kvarteret hade Stockholms skoldirektion planerat eit nytt skolbygge. 

I samband med detta bygge var det nödvändigt att utföra vissa sprängningsarbeten 

intill Statskonsult AB, som för närvarande håller på att trimma in den dataanlägg

ning som bl a kommer att svara för det framtida bilregistret. 

Sprängkonsulter i planeringsstadiet. Tidigare utförda sprängningar 

intill liknande anläggningar har, såsom nämnts, visat att man med hjälp av vib

rationsdämpande underlag för datorerna kan klara av vissa typer av sprängnings

arbeten. 

I det aktuella fallet fann man dock att detta var omöjligt om givna ekonomiska 

förutsättningar skulle råda. Nitro Consult AB föreslog därför att sprängningarna 

skulle företas snarast möjligt, dvs under pågående intrimning av datorerna, som 

då tål betydligt större påfrestningar. Man kan nämligen under inkörningstiden 

acceptera en vibration med ett maximalt accelerationsvärde av 3, 0 g (30 m/sek2). 

Efter inkörningsperioden är motsvarande accelerationsvärde endast 0,25 g. 

Pr ovsprängningar och vibration sm ätningar. En noggrann utredning 

av bergets egenskaper vad gäller vibrationernas verkliga utbredning och dämp

ning var därför nödvändig för att överhuvudtaget sprängningar skulle kunna kom

ma till stånd. 

Provsprängningar och samtidig vibrationsmätning utfördes i 12 punkter i de om

kringliggande byggnaderna. Framför allt studerades vibrationernas frekvens på 

skilda avstånd och dämpningen i berget. Mycket positiva resultat erhölls från 

dessa sprängningar. Med tanke på beräkningen av accelerationen enligt ovan är 

därmed frekvensens storlek mycket betydelsefull beroende på att den ingår i 

andra posten i sambandet. De erhållna frekvenserna redovisas i fig. 4. 
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Det visade sig även att berget hade en mycket vibrationsdämpande karaktär. 

I relation till homogent berg var dämpningsgraden ca 15 ggr (fig. 5). 

Efter analys och diskussioner med beställaren bedömdes att en sprängning kunde 

anses vara fullt genomförbar såväl telmiskt som ekonomiskt. 

Sprängningar planenligt. Till entreprenör antogs entreprenadfirman 

Schakt & Sprängning AB, Stockholm. Sprängplaner upprättades och kontrollera

des varefter sprängningsarbetet vidtogs. Första salvan sköts mindre än två 

månader efter tidpunkten från uppdragets början. 

Sprängningarna av de 30 000 m3 berg fortlöpte därefter planenligt. Vibrations

mätningskontroll utfördes kontinuerligt med redovisning av de erhållna resulta

ten. Några överskridna resultat eller störningar i den aktuella dataanläggningen 

och i omkringliggande byggnader inträffade ej (fig. 6). 

Miljötänkande med i bilden. Medanledningavarbetsplatsensnärhet 

till bostadsbebyggelse med bl a pensionärshotell fann byggherren det mycket 

angeläget att förebygga olägenheter såsom damm och buller. Kostnader på före

byggande åtgärder skulle även lämnas i anbudet. 

Bullret reducerades genom att ljudisolerande material applicerades på borr

maskinerna och att den centrala kompressorstationen byggdes in. Dammets ut

bredning begränsades med hjälp av dammsugare enligt ejektorprincipen. 

Sprängningarna i kvarteret Måsholmen kan i efterhand betraktas som en lyckad 

genomförd schaktentreprenad som till stor del bör tillskrivas den goda samar

betsviljan mellan entreprenör, byggherre och konsult. 

Vibrationsmätningsinstrum ent 

AMPLIGRAF (fig. 7) är en långtidsskrivande vibrograf som utvecklats för kon

tinuerlig övervalming och kartläggning av markskakningar från sprängnings

och pålningsarbeten eller lilmande vibrationer. 

På grund av den långa registreringstiden blir skrivhastigheten låg varför endast 
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vibrationens amplitud och klockslaget blir registrerade. För närmare under

sö!mingar vid kritiska fall måste kompletterande mätningar göras med instru

ment där frekvens och svängningshastighet kan avläsas. 

Sådana instrument är Combigraf, UV-skrivare och Vibracorder. 

COMBIGRAF (fig. 8) är en vibrograf av kombinationstyp. Den består av en lång

tidsskrivande del av samma typ som Ampligraf och har dessutom en snabbskri

vande del, varvid vibrationens amplitud och frekvens registreras och sväng

ningshastigheten och accelerationen kan beräknas. Den långtidsskrivande delen 

är till för kontinuerlig övervakning av markskakningar från sprängnings- och 

pålningsarbeten. 

VIBRACORDER (fig. 9) är ett kontinuerligt registrerande instrument av vibra

tionernas svängningshastighet och/eller acceleration. Vibracordern kan registre

ra vibrationer i fyra mätpunkter samtidigt medelst geofoner. Fig. 10 visar en 

installation när vibrationsmätning sker i tre vinkelräta riktningar. Resultaten 

redovisas på papper (fig. 11) varmed direkt avläsning kan göras samtidigt som 

resultaten dokumenteras. Registreringspapperen har en förbrukningstid av 

1 månad varefter papperet skall bytas. Instrumentet drivs på 220 V nätspänning 

men har inbyggda reservackumulatorer i händelse av strömavbrott. Ackumula

torerna räcker i ca 8 timmar per uppladdning, vilken sker kontinuerligt vid 

normaldrift med nätspänning. 

VIBRALARM (fig. 12) är ett nytt maximalregistrerande vibrationsmätnings

instrument. Det drivs med batterier och registrerar kontinuerligt svängnings

hastigheten som kan avläsas omedelbart. 

Registreringen sker genom två visare, varav den ena redovisar den aktuella 

salvans svängningshastighet. Denna visare kan nollställas av sprängentrepre

nören eller annan ansvarig på arbetsplatsen. Den andra visaren registrerar 

enbart svängningshastighetens maximalutslag för en viss tidslängd, dag, vecka 

e dyl. Denna visare (max-visaren) kan ej nollställas av sprängentreprenören 

utan skall nollställas av opartisk person. 

På instrumentet finns även möjligheten att inställa ett kritiskt värde som ej bör 

överskridas. Sker detta, utlöses ett alarm varvid modifiering av sprängplan om

gående kan göras för nästa salva. 
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Fig. 7 AMPLIGRAF. Långtidsskrivande vibrograf 

Fig. 8 COMBIGRAF. Vibrograf av kombinationstyp 

Fig. 9 VIBRACORDER. Kontinuerligt registrerande instrument 
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Fig. 10 Installation för mätning av vibrationer i tre vinkelräta 
riktningar 
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Fig. 11 Registreringspapper 
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Fig. 12 VIBRALARM. Maximalregistrerande instrument 

Fig. 13 uv-skrivare 
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UV-skrivare (fig. 13) används i många länder. Detta instrument är inte automa

tiskt utan startas manuellt, varför mätningarna måste synkroniseras med 

sprängningarna. Vibrationerna registreras med samma sorts geofoner som 

för Vibracorder. I vissa fall när Vibracordern använts och ett visst värde 

registrerats kan en UV-skrivare eller en bandspelare anslutas för ytterligare 

analys av vibrationens karaktär. Det är då .möjligt att se var i salvan som den 

höga vibrationen registrerats. UV-skrivarutrustningen registrerar vibrationer

nas svängningshastighet och/eller acceleration beroende på typ av givare. För 

att kunna bestämma den tillåtna svängningshastigheten i en byggnad måste vibra

tionens utbredningshastighet i markgrunden vara känd. UV-skrivaren .med geo

foner kan användas för denna bestämning. 
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Det här är en unik bildsvit som 
visar hur en sprängning miss
lyckas: En väg ska sprängas ut 
i en bergslänt (1). Laddningen 
går (2). Hela berget flyger i luf
ten (3) över vattnet och över 
på det lilla samhället tvärsemot 
som bombarderas med sten och 
block. Utfallet orsakar en flod
våg som träffar kajen, går över 
denna och flyttar fiskarbodar 
och magasin från sina funda
ment (4). Bilderna 5 och 6 visar 
sten och block som hamnat 
hundratals meter från spräng
platsen. 

5 

6 



-
Det vore mycket allvarligt om 
30e paragrafen i miljöskydds
lagen kan tillämpas på entre
prenadverksamhet, och det är 
min förhoppning att domsto
larna i huvudsak kommer att 
tillämpa jordabalkens regler 
eller allmänna skadestånds
rättsliga principer i frågor som 
handlar om olägenheter ge
nom miljöfarlig verksamhet. 
Det skriver här civ ing Rolf 
Brink, Skadekonsult AB, och 
ger juridiska och försäkrings
mässiga synpunkter på skad
lig inverkan av vibrationer. 

Vi har uT\der lång tid lä11 oss att accepte
ra stora och allvarliga olägenheter från 
byggnadsvcrksamhet av olika slag samt frlln 
den allt ökade trafiken på våra järnvägar, 
vägar och flygplatser. Den kraftiga expan
sionen på kommunikationsområdet har 
automatiskt medfört allt värre olägenheter. 
Denna utveckling går inte att stoppa, Frå
gan är dock om utvecklingen på buller- och 
skakningssidan kan få fortgå hur lfingt som 
helst. Vårdnaden om miljön kommer i fram
tiden att påverkas väsentligt av den nya lag
stiftningen som fastställts under de senaste 
åren. 

Det är omöjligt att i en kort artikel gå 
närmare in på den komplicerade lagstiftning 
som täcker området. Jag ska försöka att 
med min erfarenhet som skadereglerare ge 
en sammanfattning och mina personliga syn
punkter på regelkomplexet. Vi befinner oss 
i början av tillämpningen av nya lagar och 
det kommer sannolikt att dröja avsevärd tid 
innan dessa lagar prövats och tolkats i be
rörda instanser. Vi tekniker bör åtminstone 
i stora drag veta vilka juridiska regler som 
styr vår verksamhet. 

Vilka lagar kan åberopas vid 
skakningar? 
Rättsläget före år l 970 bestämdes i stort 
sett av vissa rättsfall i Högsta domstolen, 
s k prejudikat som tillsammans byggde upp 
rättspraxis. I takt med utvecklingen föränd
rades även Högsta domstolens syn och vi 
fick ett slags flytande regler vilka kunde 
vara ganska svårförstlteliga för lekmannen. 
Under de senaste åren har dock rättspraxis 
sammanfattats och vi har fått nya "tunga" 
lagar 

D Jordabalken från 1972 
D Skadeståndslagen från 1972 
O Miljöskyddslagen från 1969 
Skadestånd kan dessutom grundas på den 

allmänna skadeståndsrättsliga principen 0m 
strikt ansvar på grund av farlig verksamhet. 
De nya lagarna går i flera avsnitt in på var-

andras områden, varför det idag är tämligen 
oklart var gränslinjerna för de olika lagar
nas tillämpningsområde går. Läget kompli
cera!'.. ytterligare av att jordabalken och ska
destånds\agen behandlas i allmän domstol 
medan ärenden som berörs av miljöskydds
lagen behandlas i specialdomstol, fastighets
domstolen. Det är således viktigt att redan 
från början bestämma vilken lag som åbe
ropas då krav på ersättning måste baseras 
antingen på tex jordabalken eller miljö
skyddslagen, ej både ock, i samma stäm
ningsansökan. 

Fortsättningsvis ska jag försöka ge en 
överblick av innehållet i de olika lagarna 
som kan vara tillämpliga på skakningar och 
vibrationer i jord. 

Jordabalken (JB) 
Jordabalken innebär i stor utsträckning en 
systematisering av rättsregler på fastighets
rättens område som redan förut gällt med 
stöd av särskild lag eller rättspraxis. En stor 
del av lagen behandlar bestämmelserna om 
köp och byte av fast egendom, panträtt, ser
vitut etc. Den del som närmast är av intres
se för geotekniker behandlas i 3e kap om 
Rättsförhiillanden mellan grannar. Där stad
gas bl a: 

J § 
"Den som timnar utföra grävning eller lik

nande arbete på mark skall vidtaga varje 
skyddsåtgtird som kan anses nödvändig för att 
förebygga skada på angränsande mark. H.in 
skall er!>ätta skada som uppkommit till följd 
av att han eller någon som han anlitat under
låtit att vidtaga sådan åtgiird eller i annnt hän
seende brustit i omsorg vid arbetsutförande. 

Medför skyddsåtglird uppenbarligen högre 
kostnad än den skada som åtgärden avser att 
förebygga, fftr :ltg1irdcn underlåtas. Skadan skall 
dock ers1ittas. Om det begäres, skall pant eller 
borgen enligt utsökningslagen ställas till Uins
styrelscn till slikerhet för ersättningen innan ar
betet börjnr. 

Ar byggnad eller annan anläggning som hör 
till angriinsan<l.: mark, till följd av vårdslöshet 
,·id uppförandet eller brist i underhållet, av så
dnn beskaffenhet att särskild skyddsåtgärd är 
nödvtindig för att förebygga skadan med anled
ning av arbete som icke strlickes nedanför van
ligt kiiltar<ljup, skall åtgärden bekostas av den 
angränsande markens ägare. 

4 § 
Är grävning eller liknande arbete siirskilt in

gripande eller medför det av annan anledning 
s:irskild risk för omgivningen, skall den skada 
som uppkommit till följd av arbetet ersiittas 
iiven om försumlighet icke föreligger." 

Dessa paragrafer innebär inte några stör
re för.ändringar av gällande rättspraxis men 
vissa preciseringar har gjorts vilka kan vara 
värda att känna till. § 4 fastställer att den 
som utför grävning, pålning, spontslagning 
eller sprängning på sin fastighet svarar obe
roende av försumlighet om arbetet är av 
osedvanligt ingripande art och förenat med 
särskild risk för skada på grannfastigheten. 
Med andra ord föreligger strikt ansvar för 
aktivitet som bedöms som farlig verksam
het. Vid bedömningen av farligheten be-

traktas inte bara typen av verksamhet utan 
också bl a i-erk.,m11hcrt111s 0111/artning. Med 
strikt ansvar menas ansvar oberoende av 
v,lllande, d v s oberoende av försumlighet/ 
vårdslöshet. Det räcker med att påvisa att 
det föreligger orsakssammanhang mellan 
aktiviteten och skadan. Som en tumregel 
kan sägas att det strikta ansvaret begränsas 
till arbeten som sträckes "nedanför normalt 
källardjup". Detta "normala källardjup" va
rierar naturligtvis från fall till fall men där 
inte särskilda skäl föreligger torde man kun
na räkna med en källarvåning och därmed 
ca 3 meter under markytan. 

Ansvar enligt J B åvilar fastighetsägaren. 
Entreprenören har dock ett ansvar i den 
mim han förfarit v;'irdslöst. Detta ansvar 
grundas dcck på skadeståndslagen. I vissa 
fall kan även det strikta ansvaret delas av 
entreprenören och fastighetsägaren om det 
är frågan om ett riskfyllt arbete av särskild 
stor omfattning, t ex mycket stora spräng
ningsuppdrag inom stadsbebyggelse. Vid en
treprenader regleras det yttersta ansvaret 
mellan byggherre och entreprenör av entre
prenadavtalet, vanligen AB 72. Jag går dock 
inte närmare in på ansvarsfördelningen en
ligt AB 72. Denna ansvarsfördelning är för 
övrigt ovidkommande för den skadelidande 
grannfastighetsägaren. 

Problemen vid skador pga grävning, 
sprängning, pålning eller spontning gäller 
normalt ej omfattningen av den enes eller 
andres ansvar enligt lag utan snarare gäl
ler problemen frågan om orsakssamband fö
religger. Har skadan uppkommit på grund 
av grävning, sprängning eller spontning? 
Med skada menas här sådan permanent för
ändring av tex grannfastighet vilken inte 
skulle ha uppstått om inte aktiviteterna på 
granntomten utförts. I samband med grund
läggningsarbeten uppstår förändringar i 
grannfastigheten. Dock är dessa förändring
ar ofta av den arten att skadorna skulle upp
stått oberoende av arbetena på grannfastig
heten eller inte. Det är därför synnerligen 
viktigt att göra särskild bedömning av 
grannfastigheterna innan varje större grund
läggningsarbete igångsätts. 

Vid grundläggningsarbeten av mindre 
omfattning och inom normalt källardjup 
som enligt jordabalken inte kan bedömas 
medföra strikt ansvar begränsas skadestånds
möjligheterna till allmänna skadeståndsrätts
liga regler och JB. För att ersättning ska 
utgå erfordras att den skadelidande bevisar 
att någon vårdslöshet föreligger. 

Vad är då vårdslöshet? Med vårdslös 
handling menas normalt att aktiviteten ut
förts utan hänsyn tagen till gällande regler 
och uppfattningar om hur arbetet borde ha 
bedrivits för att undvika skada. Gränsen för 
vårdslöshet kan för dessa fall vara de gräns
värden för vibrationshastigheterna som an
givits i de av Nitro Consult utfärdade re- ~ 
kommendalionerna. Härutöver fordras dess
utom naturligtvis bevisning på att det före
ligger ett samband mellan skadan och akti
viteten ifråga. 



Bilden visar sprängska
dor på den tunna vägg
delen i garaget över en 
källare. Ersättning vid 
sprängning ska i dag 
utgå för verklig skada 
om verksamheten är att 
betrakta som farlig eller 
omfattande. 

~ 
Skadestdndslagen (SkL) 
Skadeståndslagen kompletterar tidigare om
nämnda jordabalken och miljöskyddslagen. 
Ersättning enligt Jagen om skadestånd utgår 
endast för person- eller sakskada men där
emot inte för ren förmögenhetsskada såvida 
inte brott förekommit. Med ren förmögen
hetsskada menas ekonomisk förlust som 
uppkommit utan samband med att någon 
lidit person- eller sakskada. 
Miljöskyddslagen (ML) 
Denna lag kommer att vålla oss som är 
verksamma inom byggnadsbranschen en hel 
del huvudbry innan lagen fått sin rätta 
tolkning i domstolarna. Jag citerar några av 
de paragrafer som vi bör känna till. 
I § 

Denna lag iir tillämplig p:i 
J. anviindning av mark, byggnad eller an

[(iggning p:i sätt som kan medföra störning för 
omgi\'ningen genom luftförorening, buller, skak
ning. ljus- eller annat sådant, om störningen ej 
lir helt tillfällig. 

A1gtird eller anviindning som enligt vad nu 
sagts omfattas av lagen kallas miljöfarlig verk
samhet. 
30 § 

Dt>n som orsakar olägenhet genom miljöfar
lig verkf'lamhct skall utge ersättning hiirför. Har 
oliigcnhctcn ej orsakats genom försumlighet, 
ska!! dock crsä11ningen utgå endast om olä
genhcrcn iir av någon betydelse och bara i den 
mån den ej ~kii!ig::-n bör tfllas med hiinsyn till 
förhållandena i orten eller li!l dess allmänna 
förckom~t under jiimförliga förhållanden. Om 
ej annat följer skall ersättningen bestämmas en
ligt allmiinna skadeståndsregler. 
J4 § 

Den som vill framställa ersättningsanspråk 
eller annat enskilt anspråk pga miljöfarlig 
verksamhet skall väcka talan vid fastighetsdom
slol ... 

Som framgftr av lagtexten föreligger an
svar enligt miljöskyddslagen vid användning 
av mark och för arbeten som inte är av helt 
tillfällig natur. En enstaka sprängsalva kan 
således inte medföra ansvar enligt miljö
skyddslagens tanke. Upprepade handlingar 
däremot, kanske mer än 4-5 salvor, kan 
falla under miljöskyddslagen. 

Skakningar och buller från vägar har re
dan prövats och det har slagits fast att väg
hållaren är ansvarig. Med andra ord bedri
ver väghållaren miljöfarlig verksamhet och 
det {11igger honom att vidta de skyddsåtgär
der som skäligen kan fordras för att före
bygga eller avhjälpa olägenheten. 

Rättsläget blir ganska förvirrat när ska
dor till följd av sprängning ska behandlas. 
De rättslärda diskuterar idag bl a frågan om 
skakningsskador på grannfastigheter till 
följd av sprängning faller under miljö
skyddslagen eller under jordabalken. 

Miljöskyddslagen ålägger strikt ansvar för 
miljöfarlig verksamhet så snart olägenheten 
är av någon betydelse tex i en serie spräng
salvor av tämligen ringa storlek. Jordabal
ken kräver antingen särskilt farliga eller sär
skilt omfattande arbeten för strikt ansvar. 
Det strikta ansvaret enligt miljöskyddslagen 
går således normalt längre än jordabalkens 

ansvarsbestämme!ser. En enstaka mycket 
kraftig sprängning kan dock inte bedömas 
enligt miljöskyddslagens regler som inte är 
avsedda för helt tillfälliga störningar. 

Miljöskyddslagen måste för oss byggare 
te sig som ett hopkok utan nämnvärd hän
syn till tidigare gällande allmänna grund
satser beträffande skadestånd vid grund
läggningsarbeten och förefaller passa dåligt 
med de regler som sedermera specificerats 
i nya jordabalken. Framtiden får närmare 
utvisa hur de stränga reglerna i miljö
skyddslagen kommer att påverka byg_gnads
verksamhcten. En annan öppen fniga på 
vilket rättspraxis kommer att lämna svar är 
om miljöskyddslagens ansvarsregler enbart 
gäller fastighetsägaren (brukaren) eller om 
också den kan göras gällande mot en en
treprenör. Högsta domstolen har behandlat 
frågan om entreprenören kan instämmas till 
en fastighetsdomsto\ och har besvarat frå
gan jakande men har ännu icke (juli 1973) 
behandlat fr{igan om såväl beställaren som 
entreprenören är ansvarig för skada enlig! 
miljöskydd-;lagens bestämmelser. 

Konsekvern,erna av den nya lagstiftningen 
är dock klar. Blotta namnet miljöskyddsla
gen kommer att föda krav på ersättning med 
anledning av störning av olika slag. Allt 
grund!liggning,;arbete, utökad trafikbeia'.>t
r.ing, höjning av hastigheter och breddning 
av vägar måste ske med vetskap om att den 
ökade !-itörningen kan medföra skadestfinds
krav. Även om i miinga avseenden kravet 
på vftrdslö<.het k varst;'ir för att skadestånd 
ska utg;I, kommer antagligen gränsen för 
vad som anses vara v:lrdslöst att successivt 
ändras och sfi sm."tningom rentav inbegripa 
arbeten vilka vi idag betraktar som normala. 

Det vore synnerligen allvarligt om 30 § 
i miljöskyddslagen kan tillämpas på entre
prenadverksamhet, och det är min förhopp
ning att domstolarna i huvudsak kommer att 
tillämpa jordabalkens regler eller allmänna 
skadestfmdsrättsliga principer i hithörande 
frågor. Härför finns två skäl. Entreprenad
verksamheten har hittills styrts av de all
männa skadeståndsrättsliga principerna och 
talan förts i allmän domstol. Det blir inte 
fråga om att avgöra om entreprenadarbetet 
är att betrakta som helt tillfälligt eller om 
det är långvarigt (=möjligen miljöfarlig 
verksamhet). Ansvarsfördelningen mellan 
entreprenören och beställaren sammanhäng
er intimt med frågan om ansvar. Denna frå
ga kan inte handläggas i fastighetsdomsto
len utan måste hänskjutas till allmän dom
stol. 

Rättspraxis inget facit 
Att sammanfatta lagar och rättspraxis är 
svårt. Vår lagtext och rättspraxis består inte 
av ett facit där vi direkt kan utläsa svaret 
på en given juridisk situation. Snarare inne
håller lagen de grundprinciper som tillsam
mans med aktuella förutsättningar ger sva
ret. Den juridiska lösningen kan uttryckas 
på följande sätt 
Ansvar är en funktion av 

Omfattning 
Farlighet 
Handlingssätt 
Läge mm 

Beroende av d~n aktuella situationen skaII 
dessa variabler prövas enligt en eller flera av 

Skadeståndslagen 
Miljöskyddslagen 
Jordabalken 
Rättspraxis 
Med utgångspunkt från rubrikerna på da-

gens föredrag skulle kanske följande grovt 
tillyxade sammanfattning kunna göras. 

Ansvar vid packningsarbeten 
regleras enligt jordabalken och allmänna 
skadestfmdsrättsliga principer. Strikt ansvar 
oberoende av vållande torde därför föreligga 
vid packningsarbete invid befintliga byggna
der. Det strikta ansvaret gäller för alla for
mer av djuppackning. Däremot torde det 
strikta ansvaret ej utsträckas till packning av 
vägbeläggning eller liknande om arbetet är 
av ringa omfattning. 

Skakningar till följd av trafik 
regleras enligt miljöskyddslagen och ersätt
ning ska utgå endast om olägenheten är av 
någon betydelse och bara i den mån den ej 
skäligen bör tålas med hänsyn till förhållan
dena i orten. Skadestånd pga oförändrad 
eller även reducerad trafik torde därför inte 
utgå. Om däremot intensiteten av trafiken 
väsentligen utökas och transporterna blir 
tyngre kan ansvar föreligga oberoende av 
vårdslöshet från väghållarens sida. 

För sprängning, pålning och 
spontning 
lir rättslilget till<; vidare relativt förvirrat. 
Ersättning ska utgå för verk/i,: skada och 
inte ren förmögenhetsskada om verksamhe
ten iir att betrakta som farlig eller omfat
tande. Strikt ansvar föreligger om arbetena 
!-iker djupure än normalt källardjup. Frågan 
om talan ska föras enligt miljöskyddslagen 
eller jordabalken och allmänna skadestånds
rätt~liga principer är oklart. Är man osäker 
s!--a man välja det sistnämnda. Endast be
gränsade smärre arbeten av ringa farlighet 
undgår strikt ansvar. 

Försäkringsmässiga synpunkter 
De flesta företag skyddar sig med försäk
ringar för de skadeståndskrav som kan er
hållas från tredje man. Dessa allmänna an
svarighetsförsäkringar innehåller dock ofta 
undantag för sprängning som intäcks först 
efter särskild anmälan och särskild premie. 
Vidare kräver denna utökning av ansvars
försäkringen att försäkringstagaren ska följa 
noggrant specificerade regler beträffande ar
betets utförande, skadeförebyggande åtgär
der. besiktningar etc, I det här sammanhang
et måste dock påpekas att all försäkring 
bygger pf, det antagandet att försäkringsgi
varen endast är ansvarig för s k oförutsedda 
händelser. Det är därför inte självklart att, 
om ägaren till en grannfastighet ställer krav 
med anledning av grundläggningsarbeten på 
fastigheten intill, detta är en skada som 
täcks under ansvarighetsförsäkringen. Bero
ende på fastighetens bestånd, grundlägg
ningssätt, arbetets utförande m m kan ska
dor inträffa som mera är att betrakta som 
en kalkylerad risk snarare än en oförutsedd 
händelse. Det går därför inte att reducera 
skadeförebyg:gande åtgärder och förutsätta 
att skadeståndsanspråk från grannfastighe
terna täcks av försäkring. Snarare riskerar 
försäkringstagaren genom ett oskickligt 
handlingssätt att bli utan försäkringsskydd, 
Om det kan visas att pålslagning utan före
gående proppdragning varit direkt orsak 
till skada som kunnat undvikas genom 
proppdragning gäller inte ansvarighetsför
säkringen. Motsvarande resonemang kan 
ske för olika typer av sprängplaner, schakt
ning med eller utan spant etc. Bevisbördan 
i dessa frågor åligger dock försäkringsbola
get som ofta indirekt gör dessa bedömningar 
vid fastställandet av självrisken för de ak
tuella projekten. 111 
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RELATION BETWEEN TRAFFIC-GENERATED VIBRATIONS, THEIR 
FREQUENCY, PARTICLE MOTION DISPLACEMENT, VEWCITY AND 
SPEED OF TRUCK 

Fil.kand. Yoram Lande, Seismologiska institutionen, Uppsala 

Summary 

The behaviour of the road-surface under condition of dynamic load (passing 

truck) is studied with the help of a vertical-component seismometer buried 

under the surface of the road and a 3-component seismometer on the surface 

of the road. 

Introduction 

During the past few years, the problem of ground vibrations became interest

ing, not only from the environmental point of view, but also in the planning of 

modern urban districts (see Båth, 1970). At the conference in London 

December 12, 1972, on "Effects of Vibration on Building and People", traffic

generated vibrations were described in terms of pollution, which can be a 

serious nuisance. The vibrations can disturb people, affect constructions and 

pollute the environment, when they are perceptible. Unperceptible vibrations 

can still be dangerous for sensitive mechanisms, like, for example, computors 

or instruments for very accurate measurements. According to Båth (1970) the 

seismological observations carried out in Lund, Sweden, (experiment of 1957 

with Grenet-Coulomb vertical-component seismometer) were much disturbed 

by passing traffic. Richter (1958) includes disturbances from traffic as "respon

sible for the background level of 'noise' which ultimately fixes the highest 

useful level of magnification for seismographs". Vibrations whose amplitude is 

near or over O. 5 microns can make observations with sensitive electronic 

microscopes impossible. The same effect can be observed during relative 

measurements of vibrations with laser-light holography methods. The relative 

displacement in level of a base for such laser equipment should not surpass the 

range of 500 Å. 
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Higher lev els of vibration amplitudes can disturb precision mechanics, gravi

meters, geophones, accelerators, sky cameras, sensitive scales, chemical 

analys is apparatuses, refraction instruments for geological profiling, piezo

electric instruments, etc. 

Controlled vibrations can be useful for compaction of loose soil, but non

controlled vibrations may make the soil formation unstable. The real risk for 

destructive effects of vibrations exists only when the geological conditions of 

the ground can lead to processes of soil liquefaction and settlement 

(N. Ambraseys and I. H.A. Crockett, personal communication). 

In general, traffic-generated vibrations belong to the lower-frequency range 

from about 0. 5 cps to 45 cps1) 2). According to Båth (1970) they are classified 

as short-period microseisms with a period T < 2 sec. The vibrations, investi

gated by Lande (1973), observed before, during and after a truck passage, fall 

into the relatively lower frequency range when compared with other studies. 

This is due to the fact that a new type of instrument (Vibrapet-ABEM) was used, 

specially constructed for measurements of different kinds of vibrations, charac

terized by a broad range of frequencies. 

Information about traffic-generated vibrations is unfortunately meagre. Pre

viously made studies consider longitudinal and transverse waves. Surface waves 

of Rayleigh type deserve more attention, because they seem to be of main im

portance when considering the wave propagation in loose sediments at both short 

and long distances from the road. The present report deals with the problem of 

classification of the investigated wave type, the relation between the speed of the 

truck and particle motion velocity, frequency and displacement in the vicinity of 

the buried seismometer. The study shows what happens in the surface of the 

road, just under the tires of the passing truck, in comparison to the more 

l) The values are taken from earlier investigations of traffic vibrations carried 

out at the Seismological Institute, Uppsala, for Uppsala Municipality, Health 

Department. 

2
) Low frequency vibrations, generated by wind and ocean waves, are not con

sidered in this group. 
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distant location1) when the speed of the truck is increasing. So far as the 

present Author knows, other similar investigations have not yet been done in 

Sweden. 

Arrangement of the eXl)eriment 

The buried seismometer was placed in a hole with fill, just under the surface 

of the road. The surface over the instrument was kept as flat as possible and 

with a compact ratio similar to that of the environment. In order to minimize 

the influence of the cable, this was buried in the ground. It can be said that 

the whole arrangement was homogeneous and that the seismometer was in 

perfect contact to the ground. 10 m from the buried seismometer there was 

placed a 3-component set-up of seismometers in order to record the particle 

motion, frequency and oscillation velocity. The test-vehicle (SAAB - of constant 

load) was passing over the buried seismometer with different speeds and every 

passage was recorded. The arrangement of focused projectors gives a possi

bility to control the accurate passage of the wheel over the seismometer. (The 

test was done at night to avoid disturbances and to have a possibility to control 

the target and the source with parallax reflectors). The buried seismometer 

records the passage of the car as two very clear peaks (the first peak from the 

front wheel and the second one from the rear wheel of the car). For arrange

ment of the experiment see Fig. 1. 

Different thiclmess of macadam were used in order to find the influence of the 

thickness upon attenuation. The geology of the terrain, where the test is per

formed, consists of heavy clay of roughly constant thickness under the road. 

Results 

The measured values are presented in Fig. 2. They show that the frequency of 

the vibration, measured at the site of the buried seismometer is linearly 

dependent on the speed of the truck. The particle-motion velocity at the source-

l) Obtained results are compared with measurements made by a similar seis

mometer 10 m away from the buried one (see Fig. 1) and with a line of 

seismometers perpendicular to the road covering a distance of 36 m. 
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site increases rapidly with the speed of the truck and can be approximated by 

the truck velocity in the N-th power, where 2> N> 3. The results are presented 

inFig. 3. 

The particle-motion velocity, recorded by vertical component of 3-component 

seismometer, also depends on the speed of the truck, but the relation seems to 

be almost linear, as can be seen in Fig. 4. The dependence of the vertical 

displacement above the buried seismometer on the speed of the truck is de

picted in Fig. 5. The logarithm of the amplitude of the vertical displacement 

at the site of the 3-component seismometer is approximately linearly dependent 

on the speed of the truck, at least in the investigated range, up to 80 km/hour 

(see Fig. 6). 

Fig. 5 can be regarded as a response of the system to the increasing velocity 

of the truck. The frequency of vibrations recorded 10 m from the buried seis

mometer are independent of the speed of the truck and varies only in the range 

of about 16-22 cps (see Fig. 7). It can be assumed that the complex of the road 

and its basement is sensitive to vibrations of frequencies of about 20 cps. 

Fig. 8 considers same additional information on the attenuation of the vibration 

with the distance and thickness of the macadam. The thiclmess of the macadam 

varied from 3 m to 1 m. As a source of vibrations M. E.S. (Mechanical Energy 

Source/l and the moving truck were used. The observational data from that test 

shows that the amplitude of vibrations decreases rapidly with the distance and 

the decrement is of Rayleigh type. 

M. E. S. -generated vibrations are of higher frequencies when compared with 

truck-generated vibrations. In the case of thick macadam, filtration of higher 

frequencies, as 30-50 cps, is observed. It is likely that the lower frequencies, 

say 15-20 cps, represent the natural frequency of the system and are easily 

developed by passing trucks. The differences in frequency on the short distance 

from the road as 6 m, when comparing M. E.S. and truck-generated amplitudes 

l) M. E.S. isa special type of falling weight, which gives a constant impact to 

the ground or to investigated body. The falling weight is protected from wind 

and other influences. 
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of vibrations cause some additional dependence upon the thiclmess of 

macadam. 

Discussion 

As has been shown by Dvoråk (1971) the force applied by the falling weight 

to the medium can be expressed by 

P=mxV2Tif 

where m is the mass of the medium, V is the initial vibration velocity of 

the medium after the impact of dynamic impulse, fis the frequency of the 

vibration caused by the impulse. If we assume that m is constant then the re

lations of the velocity and angular frequency of the vibration will be as seen in 

Figs. 3-4. 

A comparison of the pulse shape (at the site of the buried seismometer) 

generated by the wheel of the driving truck, with an artificially simulated pulse 

by a point source (Fig. 9), shows that the mechanism of traffic-generated 

vibrations is similar to the dynamic impact by M.E.S. The further investi

gation of this subject is included in the study on traffic vibrations in Uppsala 

area which started in 1972. 

The motion recorded by the 3-component seismometers (Z being the most 

active of the three components) shows the vibrations transmitted from the 

passing car to the receiving point (Fig. 4). The transmission can be expressed 

as 

filter 

fi (t) ..,,. road ... f
0 

(t) 

where f. (t) represents the impact to the road surface and f (t) the motion 
l 0 

recorded by the seismometer. The signals f/t), f
0

(t) and the properties of the 

medium are related via convolution integral or multiplication of corresponding 

Fourier transforms when time of frequency domains are considered, respect

ively. Making use of the two mentioned relations, the properties of the road, 

ground and the environment medium can be studied. 
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The main conclusions from the analysis of the observational data can be 

summarized as follows: 

1. Rayleigh type of wave propagating through the road becomes dominating 

when the truck approaches the velocity of 35-40 km/hour. 

2. The wave type which occurs at lower velocities than 35 km/hour can be 

considered as a flexural wave (transverse, German· "Biegwelle"). 

3. The frequency of the pulse recorded by the buried seismometer is linearly 

dependent on the velocity of the truck. 

4. The frequency of the road vibrations recorded by the 3-component seis

mometer seems to be dependent on the natural frequency of the system 

(road and underlying materials) and is independent of the velocity of the 

truck. 

5. Particle-motion velocity recorded by the buried seismometer seems to be 

dependent (non-linearly) on the velocity of the truck. 

6. Particle-motion velocity recorded by a seismometer placed on the surface 

of the road shows linear dependence on the velocity of the truck. 

7. The shape of the pulse (recorded by the buried seismometer) is dependent 

on the damping coefficient of the surface of the road, and restoring force. 

(The latest investigation done by Zaveri & Olesen (1972) shows that elas

ticity modulus of the surface of the macadam, asphalt, is dependent on the 

temperature and the frequency of the vibration). 

8. Rayleigh-wave amplitude, generated in the macadam with different thiclmess, 

is dependent on this thiclmess. For true ground motion generated in 1, 2 and 

3 m thick macadam the amplitude reduction is shown in Fig. 8. The amplitudes 

generated in 3 m thick macadam seem to be about 50% smaller than those gener

ated in 1 m thick macadam. 

9. The increasing thiclmess of the macadam seem s to have properties sim ilar to 

a low-pass filter. 
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10. SV-type of wave is observed at a distance up to 7-9 m from the basement 

of the macadam. Beyond that distance the Rayleigh wave is observed. The 

evidence for this wave type is the retrograde elliptic particle motion, 

relatively low frequency and low propagation velocity of 80-110 m/sec. 
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40. Stability and Strengthening af Rock Tunnels in Scandinavia. 1971 25: -
1. Correlation of Seismic Refraction Velocities and Rock 

Support Requirements in Swedish Tunnels. 0. S. Cecil 
2. Problems with Swelling Clays in Norwegian Under

ground Constructions in Hard-Roc!<S. R. Sefmer-O/sen 

41. Stålpålars bärförmåga. Resultat av fältförsök med lätta 1971 30: -
slagdan. G. Fjeflmer 

42. Contributions ta the Seventh lnternational Conference on 1971 15: -
Soil Mechanics and Foundation Engineering, Mexico 1969. 

43. Centrically Loaded lnfinite Strip an a Single-Layer Elastic 1972 20: -
Foundation - Solution in Closed Form According to the 
Boussinesq Theory. B-G. Hellers & 0. 0rrje 

44. On the Bearing Capacity of Driven Piles. 1972 20: -
1. Methods Used in Sweden to Evaluate the Bearing 

Capacity of End-Bearing Precast Concrete Piles. 
B. Broms & L. Hel/man 

2. Discussions at the Conference, Behaviour of Piles, 
London 1970. B. Fellenius, B. Broms & G. Fje/kner 

3. Bearing Capacity of Piles Driven inta Rock. With 
Discussion. S-E. Rehnman & B. Broms 

4. Bearing Capacity of Cyclically Loaded Piles. 8. Broms 
5. Bearing Capacity of End-Bearing Piles Driven to Rock. 

S-E. Rehnman & B. Broms 

45. Quality in Soil Sampling. 1972 10: -
1. Secondary Mechanicat Disturbance. Effects in Cohe

sive Soil Samples. T. Kallstenius 
2. Sampling of Sand and Moraine with the Swedish Foil 

Sampler. B. Broms & A. Hallen 

46. Geoteknisk flygbildstolkning. En undersökning av metodens 1972 1) 

tillförlitlighet. L. Viberg 

47. Some Experiments on Hollow Cylinder Clay Specimens. 1972 10: -
A. K. Jama/ 

48. Geobildtolkning vid vägprojektering. Rapport från försöks- 1972 20: -
verksamhet 1969-71. U. Kihlblom, L. Viberg, A. Heiner & 
K. Hel/man-Lutti 

49. Lerzoner i berganläggningar. Diskussionsmöte anordnat av 1972 30: -
IVA den 7 oktober 1970. 

50. Damping of Stress Waves in Piles during Driving. Results 1972 30: -
from Field Tests. G. Fje/kner & B. Broms 

51. Skå-Edeby Test Field - Further Studies on Consolidation of 1973 20:-
Clay and Effects of Sand Drains. 

1. Soil Movements below a Test Embankment. R. Holtz 
& G. Linds/mg 

2. Long~Term Loading Tests at Skå-Edeby, Sweden. 
R. Holtz & 8. Broms 

3. Excavation and Sampling around Some Sand Drains 
al Skå-Edeby, Sweden. R. Ho!tz & G. Holm 

52. Lateral Earth Pressures on Walls and Measurements under 1973 25: -
Different Temperature Conditions. 

1. Lateral Earth Pressures Due to Compaction of 
Cohesionless Soils. B. Broms 

2. Earth Pressure against the Abutments of a Rigid 
Frame Bridge. B. Broms & f. Inge/son 

3. Lateral Earth Pressure on a Bridge Abutment. B. Broms 
& I. Inge/son 

4. Lateral Pressures on Basement Wall. Results from 
Full-Scale Tests. S-E. Rehnman & B. Broms 

5. Behaviour of Anchored Sheet-Pile Wall Exposed to 
Frm::t Action. E. Sandegren, P. 0. Sahfström & H. Sti/le 

6. Back-Tied Sheet Pile Wall in Friction Soil. Deforma
tions and Drag Forces Due to Piling and Freezing. 
G. Sandqvist 

1) Distribution: AB Svensk Byggtjänst 



No. 

53. Piles - General Reports, Basic Theories, Measurements 1973 
and a Case Record of Buckling. 

1. Settlements of Pile Groups. B. Broms 
2. Stability of Flexible Structures (Piles and Pile Groups). 

8. Broms 
3. Buckling of Piles Due ta Lateral Soil Movements. 

Discussion. 8. Fellenius 
4. Bending af Piles Determined by lnclinometer Measure

ments. B. Fellenius 
5. Precast Concrete Piles. State-of-Art Report. B. Fel/enius 
6. Die Anwendung der Ähnlichkeitstheorie in der Geo

technik. (Dimensional Analysis and Similarity Theory 
in Soil Mechanics.) R. Massarsch 

Pris kr. 
(Sw. ers.) 

30:-

54. Moränleredagar 1972. Symposium anordnat av Svenska Geo- 1973 25:
tekniska Föreniiigen den 2-3 maj 1972. 

55. New Lines in Quick Clay Research. R. Söderblom 1974 20: -
1. A New Approach to the Classification of Quick Clays. 
2. Application of Remote Sensing in the Quick Clay 

Research. 
3. Aspects on Some Problems of Geotechnical Chemistry 

- Part 111. 

56. Skadlig inverkan av vibrationer. Symposium anordnat av 1974 25: -
Svenska Geotekniska Föreningen den 7 maj 1973. 




