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SAMMANFATTNING
Denna rapport syftar till att redogöra för ett antal infästningsmetoder för givare till vibrationsmätare. På uppdrag av Bjerking AB och deras avdelning för omgivningskontroll och vibrationer
har en givarplacering anpassad för dagens byggnadsutformning tagits fram.

I svensk standard finns riktvärden för hur stor en vibrations vertikala svängningshastighet maximalt
får vara för att undvika skador. Riktvärdena grundas på faktorer gällande material, verksamhetsområde, grundläggningstyp och avstånd från vibrationskälla. Den källa som ligger till grund för
majoriteten av vibrationsskador är sprängningsarbeten. Med anledning av att svensk standard i
dagsläget enbart ställer krav på den vertikala svängningshastigheten genomförs allt som oftast
mätning endast i vertikalled. I äldre byggnader kan mätinstrument placeras utanpå sockeln och få
direkt kontakt med betongen i byggnadens grundkonstruktion, dagens byggnadsutformning
försvåra möjligheterna att åstadkomma direkt kontakt med betongen och således registrera ett
tillförlitligt värde på grundkonstruktionens svängningshastighet.

Förslag på infästningsmetoder omfattar dels metoder med sitt huvudsakliga fäste i den moderna
sockelns yttersta skikt och dels med fäste i betongen innanför cellplasten. Det bästa vore att borra
genom cellplasten och med en betongskruv - lämpad för betongborrning utan plugg - förankra
givaren i betongen. På grund av att dessa skruvar är svåra att få tag på i erforderlig längd för aktuellt
fall har en liknande metod med tillgängligt material framtagits. Denna metod innefattar en
slagborrmaskin, en gängstång, en expander och två muttrar.

Slutsatsen av arbetet är att infästning i betongen är att föredra och att detta går att åstadkomma med
relativt enkla medel. Andra metoder kräver omfattande vetskap om byggnadens utformning samt
avancerade och tidskrävande verktyg.

Nyckelord: Vibrationsmätning, Placering av vibrationsmätare
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This report aims to outline a number
of attachment methods for the
geophones used in vibration
measurements. On behalf of Bjerking AB
and their department for environmental
control and vibration, a new
attachment method has been developed
that works on today’s building
designs.
Suggested mounting methods include
some methods with their main
stronghold in the foundation’s
outermost layer and some with mounting
in the concrete inside the foam. The
best method is to drill through the
foam and with a concrete screw suitable for concrete drilling without
plug - and anchor the geophone in the
concrete. Due to the difficulty to get
a hold of these screws with the
required length and diameter for the
current case, a similar approach with
available material has been developed.
This method includes a hammer drill, a
threaded rod, an expander and two
nuts.
The conclusion drawn is that the
attachment of the concrete is
preferable and that this can be
achieved with relatively simple means.
Other methods require extensive
knowledge of the building’s design as
well as advanced and time-consuming
tools.

Handledare: Björn Bergström
Ämnesgranskare: Per Isaksson
Examinator: Caroline Öhman Mägi
ISRN UTH-INGUTB-EX-B-2016/17-SE

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

FÖRORD
Det här arbetet har skrivits i samarbete med Bjerking AB med handledare Björn Bergström
och skrivits på institutionen för teknikvetenskaper på Uppsala universitet. Vi skulle vilja tacka
Bjerking AB för möjligheterna att få skriva detta arbete samt tacka vår handledare Björn
Bergström som hjälpt oss under arbetets gång. Tack också till vår ämnesgranskare Per
Isaksson, som varit till stor hjälp under arbetet med rapporten.
Uppsala i maj 2016

Erik Erlandsson & Martin Jonsson

iii

ORDLISTA
Givare – Mätdosa som fästs på byggnader och plockar upp vibrationer och skickar till
vibrationsmätaren
Geofon – Givare
Vibrationsmätare – Huvudaggregat som registrerar vibrationerna från givarna och skickar
värden till datorcentraler eller mobiler
Sockel – Avskild byggnadsdel som finns längst ner på byggnaden i kontakt med grundplattan
och marken
Riktvärde – Gränsvärde som är en gräns för hur stor en vibration får vara
L-element – Sockelelement utformat som ett ”L” och består av cellplast med en
fibercementskiva längst ut och kommer ofta i längder på 1,2 m
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Kapitel 1: Inledning

1 INLEDNING
I detta arbete behandlas frågan om var och hur på en byggnad en vibrationsmätares givare bör
placeras för att uppmäta det mest sanningsenliga värdet på den vibration byggnaden utsätts
för. Vid undersökningar av befintliga indata är det ofta svårt att veta om det uppmätta värdet
är korrekt, då det är osäkert hur vibrationen kan ha förändrats med avseende på överföring
mellan material. Värdet på vibrationen i grundkonstruktionen söks, för att sedermera jämföra
med riktvärden i svensk standard.

1.1

Bakgrund

Dagens utformning av grundkonstruktioner består ofta av färdiga sockelelement innehållande
en tjockare cellplastskiva och ett styvt ytskikt i form av fibercement. I dessa gjuts sedan
grundplattan, vars svängningshastighet ska registreras. Tidigare fanns inte lika många – om
ens några – störande materialskikt i sockeln för syftet vibrationsmätning.

Vibrationsmätning genomförs dagligen och är ett bekant område för hela branschen. För
byggnader i anslutning till vibrationsalstrande arbeten har det tidigare varit möjligt att
kontrollera svängnings-hastigheten genom att placera givaren direkt utanpå sockeln och
således registrera ett värde nära grundplattans, i och med att dessa bestod av samma, solida
material. Med dagens ändrade förutsättningar, i form av flera materialskikt i sockeln, har
placeringsmöjligheterna försvårats.

1.2

Syfte

Syftet med detta arbete är att undersöka olika infästningsmetoder och placeringar av givare på
en byggnad och ta reda på om det går att finna en optimal, gemensam givarplacering för olika
former av vibrationsalstrande arbeten.

1.3

Mål

Målet med detta arbete är att bidra med ett förslag på infästning och placering av givare som
gynnar branschen med hänsyn till dagens utformning av byggnader.
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1.4

Metod

Detta examensarbete har föregåtts av en litteraturstudie över grundläggande teori inom
området vibrationer. Relevant teori för vårt utförda arbete presenteras i nästa kapitel med
benämningen ”Vibrationer”.

Efter insamling av tillräcklig information för att begripa problematiken kring dagens
vibrations-mätningar har ett antal infästningsmetoder för vibrationsmätares givare tagits fram.
Dels genom erfarenhetsmaterial från branschen och dels genom idéer och diskussion oss
författare emellan. Dessa olika metoder presenteras och utvärderas teoretiskt i kapitlet benämnt
”Undersökning”.

De olika förslagen på infästningar har sedermera jämförts och testats i praktiken. Utförandet
av dessa test presenteras i kapitlet benämnt ”Experiment”. Experimenten har senare resulterat
i en lämplig infästningsmetod, vars metodik och erforderligt material presenteras i avsnittet
”Resultat”.

Resultatet, samt delresultat för respektive experiment, har sedan analyserats. Analysen
presenteras i kapitlet med benämningen ”Analys”. Uppföljning på analysen presenteras i
slutsatsen som tagits fram genom diskussion och erfarenhetsmaterial från experimenten.

1.5

Avgränsningar

På grund av åtgången på vibrationsmätare med tillhörande givare har någon praktiskt
undersökning och analysering av vårt resultat inte varit möjlig. Detta arbete har därför endast
fokuserat på själva infästningsanordningen och inte någon vibrationsmätning. Experimenten
har endast utförts på L-element i inomhusklimat och mätningarna tar endast hänsyn till vertikal
svängningshastighet då annat ej efterfrågats.

Ett av de presenterade lösningsförslagen innefattar en betongskruv där tester inte var möjliga
att utföras på grund av tillgängligheten av skruven. Antagandet har gjorts att om det liknande
lösnings-förslaget med gängstång fungerar kommer även det förslag med betongskruv att
fungera.
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2 BAKGRUNDSFAKTA
I detta arbete har i huvudsak två böcker använts vid framtagning av erforderlig bakgrundsfakta.
Dessa presenteras i detta kapitels första avsnitt. I efterföljande avsnitt beskrivs hur vibrationer
bidrar till störningar samt förutsättningar och problematik kring vibrationsmätning.

2.1

Litteraturstudie

År 1976 bildades en kommitté för vibrationsfrågor och regleringar runt vibrationsalstrande
arbeten. Kommittén bildades av initiativ från Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) med stöd
av Bygg-forskningsrådet (BFR). Kommittén delades in i åtta arbetsgrupper med olika
arbetsområden för en period på tre år. Den här tiden förlängdes sedan till sex år då kommittén
behövde mer tid att färdigställa sina undersökningar. Under den här perioden konstaterade en
av arbetsgrupperna inom trafik- och byggverksamhet att det saknas en översiktlig
informationsskrift inom ämnet. Efter att Byggforskningsrådet beviljat förslaget om en
informationsskrift trycks Vibrationer i samband med trafik- och byggverksamhet i Stockholm
i mars, 1982, av Roger Holmberg m.fl. [2]. Skriften innehåller grundläggande information och
fakta om allt från skadetyper för olika fall till metoder att minska vibrationsnivåer och används
än idag.

Sedan trafiken kraftigt ökade under andra halvan av 1900-talet och folk i allmänhet började bli
mer medvetna om miljön ökade klagomålen på störningar från vibrationer. För att hålla
vibrations-störningar på tillfredsställande låg nivå har en studie, bestående av ett antal
oberoende delprojekt, genomförts av en projektgrupp vid Uppsala universitet. Delprojekten
har tillsammans med litteraturstudier resulterat i nio delrapporter och fyra huvudrapporter.
Huvudrapporterna går att jämföra med handböcker och behandlar bland annat mätning,
registrering och åtgärder mot vägtrafiksalstrande vibrationer, samt terminologi. I detta arbete
har en av de fyra huvudrapporterna använts: Trafikalstrade vågor och vibrationer, grunder
och terminologi, skriven av Anders Bodare i april 1981 [1].
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2.2

Introduktion till vibrationsstörningar och vibrationsmätning

Vid vibrationsmätning på en byggnad är grundkonstruktionens vertikala svängningshastighet
av intresse. Det är svårt att veta om givaren registrerar bra och sanningsenliga värden, på grund
av att en givare kan placeras på många olika sätt. Därför är det viktigt att veta hur
vibrationernas intensitet och variation i tiden beskrivs.

Vibrationer kan bidra till skador i byggnader och störningar för människor. En stor del av
klagomålen kring störande vibrationer i byggnader bottnar i trafikalstrade vibrationer. Dessa
orsakas framför allt av tunga fordon där framför allt fordonens fjädringsegenskaper är
avgörande. En byggnad intill en väg påverkas av vibrationer på grund av ojämnheter i
vägbanan. Dessa vibrationer uppstår då fordon kör över eller stöter in i ojämnheter och de
sprider sig i form av ytvågor. Avgörande för vibrationernas storlek är alltså vägbanans
ytjämnhet men också mark-egenskaperna under och intill vägen - en mjukare mark av lera och
sand ger upphov till större vibrationer [1].

Vid skador i byggnader är det ett väldigt komplicerat samband mellan just vibrationer och
byggnadsskador. Byggnader har konstruerats på olika sätt i hundratals år vilket gör att deras
utformning kan variera. Vibrationer kan också variera kraftigt, beroende på intensitet, art,
frekvens-område, våglängd samt infallsvinkel. Men trots alla dessa faktorer är det inte
tillräckligt för att bedöma riskerna för vibrationsskador. Mycket av det beror på de statiska
spänningar en byggnad utsätts för och hur mycket ursprungsvärdena har förhöjts på grund av
sättning, fukt och temperaturskillnader. Detta medför att en byggnad vid extrema fall kan bli
skadad av ytterst svaga vibrationer. Därför delas vibrationsskador in i tre kategorier för att
kunna systematisera problem-området:

Direkta vibrationsskador är sådana skador som alstras direkt av vibrationer i byggnader som
tidigare var oskadade och inte utsatta för några onormala spänningstillstånd.

Accelererat åldrande beror på vibrationer som orsakar dynamiska och kan utlösa redan
uppkomna spänningar i byggnadens material på grund av t.ex. sättningar och klimatologiska
faktorer.
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Indirekta vibrationsskador innebär att vibrationer i speciella fall kan orsaka t.ex. sättningar
som i efterhand leder till skador på byggnaden.

Om en byggnad håller eller inte beror på förhållandet mellan töjning och spänning samt
byggnadens hållfasthet. Vid vibrationers påverkan beaktas två delar, statisk och dynamisk del,
vars summa är avgörande. Den statiska spänningen uppstår av pålagda laster och
deformationer medan den dynamiska spänningen uppstår direkt av vibrationer [2].

När det kommer till spänningar från vibrationer finns riktvärden som tar hänsyn till en
byggnads typ och skick samt grundens material och vibrationernas art [2]. Riktvärdena avser
i första hand accelererat åldrande och spänningarna från detta. Direkta vibrationsskador hör
inte till vanlig-heterna och indirekta vibrationsskador sker i princip aldrig.

Efter att vibrationsalstrande arbeten har utförts i Sverige under en lång tid har det konstaterats
ett samband mellan storleken på svängningshastigheter och risken för skada. Därför har
vibrations-mätning blivit viktigare, då möjligheterna finns att styra och kontrollera
vibrationsalstrande arbeten och på så sätt förebygga skador på befintliga byggnader.
Vibrationsmätning utförs även för att skydda eventuella installationer i byggnader samt
kontrollera störningsgrad för människor. Registrering av mätvärden skiljer sig med avseende
på mätpunkternas placeringar, vibrations-parametrar och registreringsmetod. Huvudprincipen
för mätning är att placera givaren nära den kontaktyta där vibrationerna angriper byggnaden
[2]. Tidigare var sockeln den optimala placeringen, men i dagens moderna byggnader täcks
ofta sockeln av en cellplastskiva vilket har komplicerat placeringsmöjligheterna.
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3 VIBRATIONER
Vibrationer har en komplicerad påverkan på olika strukturer. För att analysera vibrationers
påverkan är det viktigt att ha förståelse för den information och de parametrar en vibration
innehåller. De innehåller mycket information och många parametrar där det krävs förståelse
för att analysera dess påverkan. I detta kapitel presenteras en stor del grundläggande
information och ett antal parametrar för att möjliggöra analys av vibrationers påverkan på en
byggnad.

3.1

Allmän svängningslära

Vid beräkningar av dynamiska svängningsförlopp är det nödvändigt att betrakta en
konstruktion som en förenklad modell, eftersom en konstruktion kan komma i resonans vid
flera frekvenser. Dessa frekvenser är vanligtvis åtskilda, varför en frekvens i taget behandlas
och med god approximation utesluts resterande frekvenser. Modellen betraktas då som om den
endast har en frihetsgrad: den aktuella resonansfrekvensen. En enkel modell är ett system
bestående av en massa, en fjäder och en dämpare, se Figur 4.1 [1].

Figur 3.1 Enfrihetsgradssystem

Ett enfrihetsgradssystem får en förflyttning av massan genom att basen förskjuts, antingen på
grund av egensvängning eller yttre kraft. För systemet är dess relativa förskjutning av intresse.
Den relativa förskjutningen utgörs av differensen mellan massans och basens förskjutning och
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svarar mot förlängningen av fjädern i systemet. Denna förlängning är ett mått på
materialansträngningen och är därför av intresse vid bedömning av systemets skaderisk. Det
bör påpekas att ändlig dämpning ger upphov till skillnad i resonansfrekvens mellan
basförskjutningen och den relativa förskjutningen [1].

En byggnad har i verkligheten växelverkan mellan dess grundkonstruktion och undergrund.
Ett mycket enkelt sätt att behandla växelverkan är att betrakta undergrunden som en
halvoändlig stång och placera byggnaden, som ett enfrihetsgradssystem, på ovanänden av
stången, se Figur 4.2. En-frihetsgradssystemet exciteras av att en våg fortplantas längs stången
och träffar dess ovanände. En del av vågen reflekteras från ytan ned i stången. På så sätt uppstår
växelverkan mellan systemet och stångens ändyta - det vill säga byggnaden och markytan varför varken grundens förskjutning eller påverkande kraft är given [1].

Figur 3.2 Modell av byggnad på undergrund
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3.2

Vibrationers karaktär

En vibration är en fram- och återgående svängningsrörelse kring ett jämviktsläge och kan
beskrivas genom hur en kropps läge varierar i tiden, alternativt genom svängningshastighet.
Några typer av vibrationer som behandlas i detta arbete är: periodiska vibrationer, transienta
vibrationer och brus-vibrationer. Periodiska och transienta vibrationer tillhör deterministiska
vibrationer, vilket innebär att de kan beskrivas med en matematisk funktion. Brusvibrationer
däremot, beskrivs endast med statistiska metoder [2]. Nedan beskrivs de nämnda
vibrationstyperna ytterligare.

3.2.1 Olika typer av vibrationer
Periodiska vibrationer kännetecknas av att vibrationens förlopp återupprepas med en period,
T. Förloppet kan anses bestå av ett antal sammansatta frekvenskomposanter med frekvenserna
f0, 2f0, 3f0, etc., där f0=1/T. Se Figur 4.3. Några vanliga källor som (i huvudsak) påkallar
periodiska vibrationer är markvibratorer, pumpar men framför allt vibrohejare för
spontdrivning [2].

Figur 3.3 Periodisk vibration [2]

Sinusvibration är ett specialfall av periodiska vibrationer och består endast av en frekvenskomponent, f0. Se Figur 4.4:

Figur 3.4 Sinusvibration [2]
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Transienta vibrationer hör till typen icke-periodiska vibrationer och erhålls när en konstruktion
utsätts för kortvariga stötar såsom pålslagning. De kan relativt väl approximeras med en
exponentiellt avklingande sinusvibration [2]. Se Figur 4.5:

Figur 3.5 Transient vibration [2]

Brusvibrationer är praktiskt taget omöjliga att studera i detalj, då rörelserna oftast beror på
flera samverkande källor. Även om källorna ofta utgörs av välkända naturlagar är det svårt att
få en fullständig överblick över situationen med andra metoder än statistiska. Det finns två
typer av brusvibrationer: självstationära och icke-stationära [2].

Självstationära brusvibrationer studeras under ett långt men ändligt tidsintervall, där aktuella
parametrar bestäms oberoende av den absoluta tidpunkten. Alltså varierar inte parametrarnas
värden, exempelvis spektrum och effektivvärde, med tiden utan är konstanta. Se Figur 4.6.
Byggarbeten och trafik bidrar sällan till självstationära brusvibrationer men ibland kan det på
ett visst avstånd från en tätt trafikerad väg ge utslag med liknande karaktär [2].

Figur 3.6 Självstationär brusvibration [2]

Icke-stationära brusvibrationer har parametrar som varierar med tiden, se Figur 4.7. Beroende
på vilka system som påverkas av denna sorts vibration kan variationerna vara snabba eller
långsamma. De snabba variationernas förlopp benämns transienter och kan erhållas vid en
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glest trafikerad väg där varje passerande fordon ger en transient vibration. Långsamma
variationer kan erhållas vid en tätt trafikerad väg med en under dagen varierande intensitet [2].

Figur 3.7 Icke-stationär brusvibration [2]

I strikt mening är alla praktiskt förekommande vibrationer icke-stationära brusvibrationer men
ofta kan vibrationer i teorin betraktas som deterministiskt periodiska. Avvikelser i form av
variationer i amplitud och frekvens kan uppkomma av att approximera vibrationer som
deterministiska [2].
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3.2.2 Vibrationsparametrar
I svenska normer och i detta arbete tas hänsyn uteslutande till en vibrations
svängningshastighet. Svängningshastigheten anger med vilken hastighet en partikel rör sig
kring ett jämviktsläge och är således ett mått på vibrationens intensitet [3]. Vid beskrivning av
en vibrations svängningshastighet är det ofta nödvändigt att beakta dess egenskaper med
statistiska parametrar [2]. Nedan presenteras ett antal vanligt förekommande parametrar, där
den ingående variabeln 𝑣 motsvarar svängnings-hastigheten.
Toppvärde betecknas 𝑣̂ och utgörs av en vibrations numeriskt största värde.

Effektivvärde

𝑣𝑒𝑓𝑓 och utgörs av funktionens kvadratiska

betecknas

medelvärde.

Effektivvärdet bestäms enligt ekvation 4.1:

𝑡

𝑣2

1

𝑡2 −𝑡1

𝑣𝑒𝑓𝑓 = √∫𝑡 2

𝑑𝑡

(4.1)

Medelvärdet av 𝑣 för tidsintervallet 𝑡1 till 𝑡2 definieras enligt ekvation 4.2:
𝑡

𝑣

1

𝑡2 −𝑡1

𝑣̅ = ∫𝑡 2

𝑑𝑡

(4.2)

Medelvärdet har i vibrationssammanhang ofta värdet 0.
Standardavvikelse betecknas 𝜎och är ett statistiskt mått på hur mycket en mängds olika
registrerade värden avviker från medelvärdet. Den definieras enligt ekvation 4.3:

𝑡

(𝑣−𝑣̅)2

1

𝑡2 −𝑡1

𝜎 = √∫𝑡 2

𝑑𝑡

(4.3)

Om medelvärdet 𝑣̅ = 0 är standardavvikelsen lika med effektivvärdet (𝜎 = 𝑣𝑒𝑓𝑓 ).

Spektrum beskriver en storhet som en funktion av frekvens eller våglängd.
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3.3

Vågrörelser

En vibration består av ett antal olika vågrörelser. Därför är det viktigt att mäta rätt våg för att
sedan jämföra med andra vibrationer av samma typ och möjliggöra analys av vibrationens
egenskaper. Nedan presenteras tre typer av vågrörelser: longitudinella vågor, transversella
vågor och ytvågor. Longitudinella och transversella vågor benämns gemensamt volymvågor
[2].

3.3.1 Longitudinella vågor
Longitudinella vågor är den form av vågrörelse där partikelrörelsen är parallell med vågutbredningsriktningen, se Figur 4.8. Dessa vågor är de enda förekommande i gaser och vätskor,
då dessa material inte kan ta upp skjuvspänningar, men kan också förekomma i fasta material
såsom mark. Vågtypen kallas då tryckvåg, eller P-våg [2].

Figur 3.8 Partikelrörelse i P-våg [3]

En P-vågs utbredningshastighet kan bestämmas med ekvation 4.4:

𝐸(1−𝜐)

𝑐 𝑃 = √𝜌(1−2𝜐)(1+𝜐) [m/s]

där

(4.4)

𝐸 = materialets elasticitetsmodul [Pa]
𝜌 = materialets densitet [kg/m3]
𝜐 = materialets tvärkontraktionstal
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3.3.2 Transversella vågor
I transversella vågor rör sig partiklarna vinkelrätt vågutbredningsriktningen, se Figur 4.9.
Denna form av vågrörelse kan endast förekomma i elastiska, fasta material. En transversell
våg benämns S-våg [2].

Figur 3.9 Partikelrörelse i S-våg [3]

En S-vågs utbredningshastighet kan bestämmas med ekvation 4.5:

𝐺

𝑐 𝑆 = √𝜌

där

[m/s]

(4.5)

𝐺 = materialets skjuvmodul [Pa]

3.3.3 Ytvågor
Mellan två olika medier, till exempel mark och luft eller två skikt i marken, kan olika typer av
ytvågor utbredas. En typ av ytvåg är Rayleighvågor, R-våg, där partiklarna rör sig elliptiskt
motriktat vågutbredningsriktningen, se Figur 4.10 [2,3].

Figur 3.10 Partikelrörelse i Rayleigh-våg [3]

En R-vågs utbredningshastighet kan bestämmas med ekvation 4.6:
𝑐𝑅 ≈

𝑐 𝑆 (0,86+1,14𝜐)
1+𝜐

[m/s]

(4.6)
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3.3.4 Att tänka på vid mätning och registrering av vågrörelser
Vågutbredningshastigheten, c skiljer sig märkbart för de olika vågtyperna. P-vågor har den
största hastigheten och har ofta dubbelt så hög frekvens och amplitud som S-vågor. Ytvågor
har ännu något lägre utbredningshastighet [2,3].

När jämförelser av vibrationsmätningar i olika mätpunkter ska utföras är det nödvändigt att
registrera samma typ av vågrörelse. Utgående från vågornas hastigheter nämnda ovan, är det
viktigt att placera vibrationsgivaren i vågens utbredningsriktning, för att registrera tryckvågen.
Alternativt kan mätning utföras i tre riktningar, varvid den radiella komponenten senare
beräknas [3]. I svenska normer tas endast hänsyn till den vertikala komponenten av en våg,
varför mätning i tre riktningar sällan genomförs.

En viktig parameter vid analys av hur olika system påverkas av vibrationer är våglängden. Den
definierar avståndet mellan två i utbredningsriktningen efterföljande punkter med samma
rörelsefas. I praktiska fall uppgår ofta våglängden till tiotals meter och eftersom en byggnads
dimensioner ofta är att jämföra med denna våglängd är det ett ogynnsamt spann. Mindre
riskfyllt är en exciterande våg med kort våglängd, dessa dämpas också snabbt med ökande
avstånd. Rayleigh-vågen kan i berg ha en våglängd större än hundra meter [2]. Våglängdens
värde kan bestämmas med ekvation 4.7:
𝑐

𝜆=𝑓

där

(4.7)

𝑐 = vågens utbredningshastighet
𝑓 = vågens frekvens
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3.4

Riktvärden

Riktvärdena är gränser för hur stor en vibrations vertikala svängningshastighet får vara utan
att det uppstår någon form av skada. Det har tidigare varit mer ekonomiskt och mindre
komplicerat att enbart mäta den vertikala vågrörelsen. På senare tid, med den snabba tekniska
utvecklingen, är det inte längre försvarbart att enbart mäta vertikalvågen trots att gränsvärden
jämförs med den. Dagens vibrationsmätare kan mäta vågor i alla riktningar och ger värdefull
information för en mer tillförlitlig vibrationsprognos med viktiga vågutbredningsparametrar
[3]. Trots detta ligger störst fokus på de vertikala vågrörelserna.

För byggnader kan skador variera från finsprickor med putsfall till svåra sprickbildningar och
i värsta fall större skador i bärande delar. Därför är det viktigt att besiktning och riskanalys
utförs på samtliga byggnader i ett område nära vibrationsalstrande arbeten. De
rekommenderade gräns-värdena bör inte användas utan att först ha gjort en besiktning då dessa
kan förändras beroende på faktorer för den enskilda byggnaden. Gränsvärdena kan justeras
beroende på många faktorer [2]. För sprängning beaktas följande faktorer [4]:
● byggnadsfaktor
● materialfaktor
● avståndsfaktor
● verksamhetsfaktor

Vid pålning, spontning, schaktning och packning gäller följande faktorer [5]:
● byggnadsfaktor
● materialfaktor
● grundkonstruktionsfaktor

I branschen används ofta riktvärden för pålning, spontning, schaktning och packning även vid
trafikalstrade vibrationer.

Riktvärden vid sprängning samt pålning, spontning etc. är baserade på omfattande erfarenhet
från branschen angående sambandet mellan den vertikala svängningshastigheten och skador
på byggnader.
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Riktvärdet (𝑣) vid sprängningsarbeten beräknas ur ekvation 4.8 med avseende på
vibrationsvärdet i grundläggningsnivå [4].
𝑣 = 𝑣0 ∙ 𝐹𝑏 ∙ 𝐹𝑚 ∙ 𝐹𝑑 ∙ 𝐹𝑡
där 𝑣0 =

(4.8)

okorrigerad svängningshastighet beroende på typ av undergrund

𝐹𝑏 = byggnadsfaktor
𝐹𝑚 = materialfaktor
𝐹𝑑 = avståndsfaktor
𝐹𝑡 = verksamhetsfaktor
Okorrigerad svängningshastighet (𝑣0 ) beror på olika tänkbart rådande markförhållanden. Vid
osäkerheter kring undergrundsförhållanden bör ytterligare mätning och analys utföras innan
ett värde (𝑣0 ) väljs och tillämpas [4]. Vertikal svängningshastighet vid olika undergrunder
redovisas i Tabell 4.1.
Tabell 4.1 Vertikala svängningshastigheter 𝑣0 [4]

Undergrund
Löst lagrad morän, sand, grus, lera
Fast lagrad morän, skiffer, mjuk kalksten
Granit, gnejs, hård kalksten, kvartsitisk sandsten, diabas

Undergrund

Vertikal svängningshastighet
v0 mm/s

Lera

18

Morän

35

Berg

70

Byggnadsfaktor (𝐹𝑏 ) tar hänsyn till konstruktionens vibrationskänslighet och delas in i fem
klasser redovisade i Tabell 4.2 [4].
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Tabell 4.2 Byggnadsfaktor 𝐹𝑏 [4]

Klass

Byggnad

Byggnadsfaktor
Fb
1,70

1

Tunga konstruktioner såsom broar, kajer, försvarsanläggningar och liknande

2

Industri- och kontorsbyggnader av huvudsakligen prefabricerade element

1,20

3

Normala bostadsbyggnader

1,00

4

Speciellt känsliga byggnader och byggnader med höga valv eller konstruktioner
med stora spännvidder

0,65

5

Riktvärden för särskilt känsliga kulturhistoriska byggnader, anläggningar och
miljöer som identifieras i utredningena bestäms separatb
a

b

Fb ≤ 0,50

En utredning ska utföras i de fall ett byggnadsminne eller kyrkligt kulturminne enligt 3-4 kap Lagen
(1988:950) om kulturminnen m.m. (KML) berörs. Berörs särskilt kulturhistoriska värdefull
bebyggelse enligt Plan och bygglagen (PBL) eller värdefull bebyggelse i riksintresse för kulturmiljövården 3-4 kap Miljöbalken (MB) gäller varsamhetskravet. En utredning utförs vid behov.
Om utredningen inte visar att så är fallet kan värdet sättas högre.

Materialfaktor (𝐹𝑚 ) tar hänsyn till konstruktionens material och dess vibrationskänslighet. Den
delas in i fyra klasser redovisade i Tabell 4.3 [4].
Tabell 4.3 Materialfaktor 𝐹𝑚 [4]

Klass

Material

Materialfaktor
Fm
1,20

1

Armerad betong, stål, trä

2

Oarmerad betong, tegel, betonghålsten, lättklinker betong

1,00

3

Autoklaverad lättbetong, revetering, puts, gipsstuckatur m.m.

0,75

4

Kalksandsten (mexitegel), kakelugn med känsliga fogar

0,65

Avståndsfaktor (𝐹𝑑 ) tar hänsyn till avståndet från sprängningskällan till den berörda
konstruktionen och redovisas i Figur 4.11 [4].
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Figur 4.11 Avståndsfaktor 𝐹𝑑 [4]

Verksamhetsfaktorn (𝐹𝑡 ) tar hänsyn till tiden som sprängningen ska pågå. Verksamhetsfaktorn
sätts i stort sett alltid till 1,00 då sprängningsanalys av byggnader oftast syftar till tillfälliga
sprängningar. Verksamhetsfaktorn redovisas i Tabell 4.4 [4].
Tabell 4.4 Verksamhetsfaktor 𝐹𝑡 [4]

Klass
För tunnlar, bergrum, vägskärningar, grundläggningsarbeten och liknande
anläggningsprojekt
För fasta anläggningar såsom bergtäkter och gruvor

Verksamhetsfaktor
Ft
1,00

1,00 - 0,75

Sprängningsarbete står för den största andelen av skadevolymen vid byggnadsskador från
vibrationer. Det har gjort att studier och analyser riktats mot just sprängningsarbeten. I Sverige
står pålning, spontning, schaktning och vibrationspackning för minst lika stor andel av de
vibrations-alstrande arbetena. Därför är riktvärden för dessa arbeten minst lika viktiga och
måste beaktas på samma sätt som vid sprängning.
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Riktvärdet (𝑉) vid pålning, spontning etc. beräknas med ekvation 4.9 [5].
𝑉 = 𝑉0 ∙ 𝐹𝑏 ∙ 𝐹𝑚 ∙ 𝐹𝑔

där

(4.9)

𝑉0 = okorrigerad svängningshastighet beroende på typ av byggnadens
undergrund
𝐹𝑏 = byggnadsfaktor
𝐹𝑚 = materialfaktor
𝐹𝑔 = grundkonstruktionsfaktorer

Okorrigerad svängningshastighet (𝑉0 ) beror på olika markförhållanden som kan råda och
redovisas i Tabell 4.5 [5].
Tabell 4.5 Vertikala svängningshastigheter 𝑉0 [5]

Undergrund

Pålning, spontning eller schaktning

Packning

Lera, silt, sand eller grus

9

6

Morän

12

9

Berg

15

12

Byggnadsfaktor (𝐹𝑏 ) tar hänsyn till konstruktionens vibrationskänslighet och delas in i fem
klasser redovisade i Tabell 4.6 [5].
Tabell 4.6 Byggnadsfaktor 𝐹𝑏 [5]

Klass

Byggnad

Byggnadsfaktor
Fb
1,70

1

Tunga konstruktioner såsom broar, kajer, försvarsanläggningar o. d.

2

Industri- och kontorsbyggnader

1,20

3

Normala bostadsbyggnader

1,00

4

Speciellt känsliga byggnader och byggnader med höga valv eller
konstruktioner med stora spännvidder, t.ex. kyrkor och muséer

0,65

5

Historiska byggnader i ömtåligt skick samt vissa känsliga ruiner

0,50
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Materialfaktor (𝐹𝑚 ) tar hänsyn till konstruktionens material och dess vibrationskänslighet. Den
delas in i fyra klasser redovisade i Tabell 4.7 [5].
Tabell 4.7 Materialfaktor 𝐹𝑚 [5]

Klass

Material

1

Armerad betong, stål, trä

Materialfaktor
Fm
1,20

2

Oarmerad betong, tegel, betonghålsten, lättklinkerbetong

1,00

3

Autoklaverad lättbetong, reverterad fasad

0,75

4

Kalksandsten

0,65

Grundkonstruktionsfaktor (𝐹𝑔 ) tar hänsyn till typ av grundkonstruktion och redovisas i Tabell
4.8 [5].
Tabell 4.8 Grundkonstruktionsfaktor 𝐹𝑔 [5]

Klass

Typ av grundkonstruktion

1

Plattor

Grundkonstruktionsfaktor
Fg
0,60

2

Mantelburna pålar

0,80

3

Spetsburna pålar

1,00

20

Kapitel 3: Vibrationer

3.5

Överföring

Det är viktigt att beakta överföringen från marken till byggnaden. Överföringen (𝑟) definieras
av ett samband mellan de vertikala svängningshastigheterna i mark (𝑣𝑚 ) och byggnadens
fundament (𝑣𝑓 ) enligt ekvation 4.10:
𝑣

𝑟 = 𝑣𝑓

(4.10)

𝑚

En studie, gjord av Göran Lande år 1981, i ett BFR-projekt rörande trafikvibrationer syftade
till att studera överföringen från mark till byggnader. Resultatet av studien visade sambandet i
ekvation 4.10 och visade även att överföringstalet minskade med grundläggningsdjupet. Det
visar att den största inverkan av vibrationers överföring beror på ytvågen, även kallad
Rayleighvågen. Rayleigh-vågen har ett maximumvärde strax under markytan och likt
resultatet i Landes studie minskar dess amplitud vid ökat djup. Studien genomfördes för 24
olika mätplatser med olika byggnadstyper och med en marktyp av lera [2]. Resultatet redovisas
i Tabell 4.9:
Tabell 4.9 Överföringstalet vid olika grundläggningsdjup [2]
𝑣𝑓

Överföringstal, 𝑟 = 𝑣
𝑚
(Medelvärde och standardavvikelse)

Grundläggningstyp
Grundläggning i lera på kantförstyvad platta

0.62 ± 0.15

Grundläggning i lera med källare på platta

0.40 ± 0.18

Grundläggning i lera på pålar eller plintar till fast botten

0.31 ± 0.11
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3.6

Spridning

Alstrande vibrationer dämpas och avtar i intensitet med ökat avstånd. Det beror på att
vibrations-vågorna påverkas av två mekanismer. Den första mekanismen är geometrisk
spridningsdämpning och innebär att vibrationsvågorna sprids över en större yta och därav avtar
i intensitet med ökat avstånd. Det innebär att ytvågor avtar proportionellt med att ytan ökar
och volymvågor avtar proportionellt med att avståndet ökar [2].

Den andra mekanismen är materialdämpning och innebär helt enkelt förluster inom materialet
där vibrationsvågorna färdas genom. Vågenergin kommer då att övergå till värme.
Materialdämpning innebär att vibrationsintensiteten kommer att avta genom byggnaden och
den vertikala svängningen kommer vara lägst vid taket [2,3]. Det kan trots detta ibland vara
bra att kontrollera svängningarna vid taket på högre byggnader, men då kontrolleras rörelsen i
horisontal riktning.

Egenfrekvens är en viktig parameter att tänka på. Om en egenfrekvens för ett bjälklag
motsvarar den ingående frekvensen från vibrationen kan dessa värden förstärkas och ge
upphov till skador.
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3.7

Vibrationsmätning

Vid omgivningspåverkan i byggskedet är det avgörande med exakta mätvärden. Stor
detaljfokus eftersträvas då upprepade små misstag kan få omfattande konsekvenser [6].

Vid mätning av vibrationer är det viktigt att veta att registrering kan variera beroende på
mätpunkternas placering, vibrationsparametrar och registreringsmetod. Huvudprincipen är
dock att få en placering så nära den position där vibrationerna först kommer i kontakt med det
analyserade objektet, samt att få en placering i kontakt med bärande konstruktionsdel.
Vibrationsmätarens givare placeras på en fästkub och med en expanderbult i en bärande del av
konstruktionen. Givaren registrerar vibrationerna och sänder dem till vibrationsmätaren, där
värden lagras och synliggörs [2]. Med tanke på att vibrationsmätare placeras ut och sedan
lämnas över en tid är det väldigt viktigt att minimera felen direkt och få rätt mätresultat första
gången. Därför finns checklistor för att kontrollera och minimera felen vid vibrationsmätning.

En byggnad kan ofta spricka vid vibrationsnivåer betydligt lägre än de teoretiskt ska klara av.
Det beror på förekomsten av redan upplagrade spänningar i byggnadens bärande delar. Detta
är något arbetande i branschen är medvetna om och kräver därför en erfarenhet om var
vibrationsmätare ska placeras. Enligt tidigare erfarenhetsmaterial, baserat på äldre utformning
av konstruktioner, är den bästa placeringen vid sockeln i riktning mot vibrationskällan [2].

På grund av att sockelns utformning har ändrats med åren, kan mätningar gjorda på sockeln
bli något missvisande. Det är därför osäkert var och hur givaren bör fästas på dagens byggnader
för att registrera den svängningshastighet som bäst motsvarar grundkonstruktionens.
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4 UNDERSÖKNING
I detta avsnitt presenteras 4 olika förslag på hur en givare kan placeras på en byggnad där 3 av
dessa undersöks i praktiskt fall, varpå resultaten sedan jämförs. Det presenteras även 4 stycken
ersättande lösningsförslag som inte testas.

4.1

Ingående förklaring av problemet

I och med att isolerade socklar och källarväggar sällan förekom förr i tiden var det lätt att
åstadkomma en stabil givarplacering direkt i betongen, vilket gav ett trovärdigt resultat på
svängningshastigheten. Med dagens krav på fuktskadeförebyggande och energieffektiva
konstruktioner isoleras grunden och sockeln utvändigt med L-element bestående av cellplast
och fibercement, se Figur 5.2, vilket innebär mindre säkra infästningsmöjligheter av givare, se
Figur 5.1 och 5.2. Infästning i enbart cellplasten ställer krav på ett styvare material och att
överföringen mellan betong och cellplast inte medför för stor differens mellan uppmätt värde
och egentlig svängningshastighet i grunden.

Figur 4.1 Äldre grundkonstruktion

Figur 4.2 Modern grundkonstruktion

De givare som oftast används idag är vertikala geofoner. Dessa kräver en rak uppställning, då
en lutning på bara fem grader kan bidra till mätfel [3]. Det är också viktigt att mätinstrumentet
är ordentligt infäst, så att det inte vibrerar mer än vad mätobjektet gör och således registrerar
en för stor vibration. De vanligaste geofonerna mäter endast i vertikalled, vilket är den enda
riktning som behövs beaktas med hänsyn till svensk standard. Med dagens teknik finns
metoder och instrument för att noggrant mäta och registrera vibrationer i tre riktningar men
detta är ännu inte något som genomförs särskilt ofta.
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Vår undersökning bottnar i problematiken kring huruvida fibercementen och cellplasten i
sockeln vibrerar annorlunda än resten av en byggnads grundkonstruktion. Nedan presenteras
ett antal förslag på infästningsmetoder.

4.2

Kontroll av sockeln

För att försäkra sig om att cellplastsockeln rör sig på samma sätt som betongplattan bör denna
kontrolleras innan eventuella infästningar testas. Cellplastsockeln kan kontrolleras med en
mindre accelerometer som kan tejpas fast där värdena kan jämföras med en mätning på
badrumsgolv samt mark. Accelerometern är en givare som i stället för svängningshastighet
mäter aktuell acceleration. Detta kommer ge en uppfattning om huruvida cellplastsockelns
rörelse stämmer överens med grundplattan och byggnadens rörelse.

Ifall resultaten från mätningen av cellplastsockeln är jämförbara med mätningarna av
grundplattan så kan en infästning i cellplasten fungera. Det kommer fortfarande vara viktigt
att vid infästning av givare, jämföra resultaten mot mätning i badrumsgolv samt mark för att
kontrollera om de uppmätta värdena är sanningsenliga.

4.3

Lösningsförslag

Nedan redovisas lösningsförslag på infästningar i sockeln. Förslagen är framtagna med målet
att få en stabil infästning där givaren kommer kunna sitta placerad en längre tid (2-14 dagar).
Lösnings-förslagen kommer att utvärderas enligt Tabell 5.1 som tar hänsyn till sex viktiga
faktorer för infästningarna.

Mycket troligt
Tabell 5.1 Utvärdering

Skadar isolering (exkl borrhål):
Skadar betong (exkl borrhål):
Skadar fibercementskivan (exkl borrhål):
Tidskrävande:
Avancerad:
Lämnar kvar material i grundkonstruktionen:
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4.3.1 Betongskruv
Det enklaste och mest pålitliga förslaget är att borra genom cellplastskivan och 25-55 mm in i
betongen med en slagborrmaskin. Detta ger möjligheten att sedan fästa givaren med en 200300 mm lång betongskruv av storleken 6-8 mm. En enkel skiss av förslaget redovisas i Figur
5.3. Lösningsförslaget utvärderas enligt Tabell 5.2.

Figur 4.3 Lösningsförslag med betongskruv

Mycket troligt
Tabell 5.2 Utvärdering av betongskruv

Skadar isolering (exkl borrhål):
Skadar betong (exkl borrhål):
Skadar fibercementskivan (exkl borrhål):
Tidskrävande:
Avancerad:
Lämnar kvar material i grundkonstruktionen:
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4.3.2 Gängstång
En annan version på lösningsförslaget med betongskruven är att ersätta denna mot en
mässings-plugg (8 mm) och en gängstång (6 mm). Detta lösningsförslag kräver ett förborrat
(8 mm) hål 30-50 mm in i betongen där mässingspluggen kan fästas. Mässingpluggen är
invändigt gängad och gör det möjligt att fästa en gängstång i denna där sedan en mutter kan
fästa givaren. En enkel skiss av förslaget redovisas i Figur 5.4. Lösningsförslaget utvärderas
enligt Tabell 5.3.

Figur 4.4 Lösningsförslag med gängstång

Mycket troligt
Tabell 5.3 Utvärdering av gängstång

Skadar isolering (exkl borrhål):
Skadar betong (exkl borrhål):
Skadar fibercementskivan (exkl borrhål):
Tidskrävande:
Avancerad:
Lämnar kvar material i grundkonstruktionen:
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4.3.3 Plugg
En plugginfästning är ett simpelt och snabbt sätt att fästa givaren på. I det förborrade hålet
placeras en plugg av plast eller aluminium. Vid belastning från skruven som sätts i pluggen,
utvidgas pluggen och förankrar sig i den utvändiga fibercementskivan. Risken med denna typ
av infästning är att cellplasten och fibercementskivan kan skadas. En enkel skiss av förslaget
redovisas

i

Figur

5.5.

Lösningsförslaget

utvärderas

enligt

Tabell

Figur 4.5 Lösningsförslag med plugg

Mycket troligt
Tabell 5.4 Utvärdering av plugg

Skadar isolering (exkl borrhål):
Skadar betong (exkl borrhål):
Skadar fibercementskivan (exkl borrhål):
Tidskrävande:
Avancerad:
Lämnar kvar material i grundkonstruktionen:

28

Mindre troligt

5.4.

Kapitel 4: Undersökning

4.3.4 Invändigt gängad hylsa
En mer avancerad lösning innefattar en invändigt gängad stång som fästs med lim inne i ett
förborrat hål. Limmet som används är ett konstruktionslim för infästning i cellplast. Limmet
härdar relativt snabbt och ger möjligheten att fästa givaren samma dygn. En enkel skiss av
förslaget redovisas i Figur 5.6. Lösningsförslaget utvärderas enligt Tabell 5.5.

Figur 4.6 Lösningsförslag med invändigt gängad hylsa

Mycket troligt
Tabell 5.5 Utvärdering av invändigt gängad hylsa

Skadar isolering (exkl borrhål):
Skadar betong (exkl borrhål):
Skadar fibercementskivan (exkl borrhål):
Tidskrävande:
Avancerad:
Lämnar kvar material i grundkonstruktionen:
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4.4

Ersättande lösningsförslag

Ersättande lösningsförslag är bra att redovisa då de presenterade lösningsförslagen i sockeln
eventuellt inte är tillräckligt bra eller inte är en möjlig lösning för vissa, särskilda projekt. Vid
ersättande lösningar är mätning i mark samt mätning inomhus att föreslå. Det finns olika sätt
att utföra dessa mätningar och i detta kapitel redovisas förslag på mätobjekt samt
tillvägagångssätt.

4.4.1 Mark
Mätning i mark innebär att en givare är infäst på något placerat i marken för att mäta markens
vibrationer innan de når byggnaden. Föremålet som givaren är infäst på placeras nära marken
för att ge ett sanningsenligt värde på vibrationen. En simpel lösning på detta är att fästa givaren
på ett järnspett. Spettet förs sedan ner ungefär en halvmeter i marken för att ge ett bra
mätresultat. En skiss på lösningen redovisas i Figur 5.7. En annan lösning är att placera en
betongcylinder i marken för att simulera husets betongplatta. Betongcylindern ska vara lika
hög som den är bred och placeras i en grop som sedan fylls och packas. Givaren placeras sedan
på betongcylinderns översida som är ovanför mark. En skiss på lösningen redovisas i Figur
5.8.

Figur 4.7 Lösningsförslag i mark med järnspett
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Figur 4.8 Lösningsförslag i mark med betongcylinder

Det finns ett problem med mätning i mark och det är överföringstalet från avsnitt 4.5.
Överförings-talets uppgift är att ge värdet för fundamentet (𝑣𝑓 ) och inte värdet för marken
(𝑣𝑚 ). Därför är mätning i mark inte att rekommendera då det kan ge missvisande värden.

4.4.2 Inomhus
Vid mätning inomhus är det viktigt att få en placering nära grundkonstruktionen. Den
förslagsvis bästa placeringen är badrumsgolv då detta ofta ligger väldigt nära grundplattan utan
för många störande materialskikt. Nackdelen med en placering inomhus är att givaren måste
tejpas för att inte skada innerbeklädnaden i badrummet. Detta kan leda till en ostabil infästning
om det inte görs korrekt och placeras skyddat från att stötas till eller utsättas för svåra
fuktförhållanden. Det krävs även tillstånd från de boende att mäta inomhus vilket inte alltid är
en självklarhet.
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4.4.3 Garage
Vid förekomst av garage är detta en bra mätpunkt då de sällan isoleras utan gjuts direkt i
marken. Det ger en konstruktion likt den äldre varianten av hussocklar och ger därför ett bra
mätvärde för hela huset. Det blir problem om garaget inte är på sidan av huset där vibrationerna
kommer in i byggnaden, då blir värdena inte korrekta och lösningsförslaget således inte
användbart.

4.4.4 Fasad
Det går att fästa givaren på till exempel en träfasad vid bristande möjligheter för andra
infästningar. Det är inte säkert att värdena blir sanningsenliga då överföringen från
grundkonstruktionen till fasaden kan bli missvisande.
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5 EXPERIMENT
I detta experiment är målet att kontrollera några av de presenterade lösningsförslagen.
Lösnings-förslagen kommer enbart att testas för infästning i grundkonstruktionen och inte
utsättas för någon vibration.

5.1

Metodik

För alla undersökta infästningsmetoder har ett hål förborrats för att montera gängstång, plugg
eller hylsa. För metoder med montering i enbart fibercementskivan och cellplasten har en
multiborr använts och den lämpar sig väl för de flesta material. Vid infästning i betongen har
borrningen genomförts med slagborr.

För testerna har tre olika typer av L-element från olika leverantörer använts. De tre Lelementen skiljer sig i ytskikten men innehåller samma typ av cellplast. Resultaten från varje
enskild in-fästning jämförs sedan med utvärderingarna från tidigare kapitel.

5.1.1 Sundolitt
En fibercementplatta med slät yta och 6 mm tjocklek, se Figur 6.1 och Figur 6.2.

Figur 5.1 Ytskikt Sundolitt

Figur 5.2 Lager Sundolitt
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5.1.2 Bender
En fibercementplatta med en vassare yta och 10 mm tjocklek, se Figur 6.3 och Figur 6.4.

Figur 5.3 Ytskikt Bender

Figur 5.4 Lager Bender

5.1.3 Jackon
En fibercementplatta med en slät tapetliknande yta och 6 mm tjocklek, se Figur 6.5 och 6.6.

Figur 5.5 Ytskikt Jackon

Figur 5.6 Lager Jackon
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5.2

Betongskruv

Betongskruven var inte möjlig att testa då det var svårigheter att få tag på den valda skruven.
Skruven är en betongskruv avsedd för sandwichelement med dimensionerna 6,3x190 mm, se
Figur 6.7, och kräver ett 5 mm förborrat hål in i betongen. Infästning med betongskruv är
sannolikt det bästa och mest effektiva valet av infästning. Detta gör att resultatet från
gängstången kontrolleras och fungerar det så kommer betongskruven fungera ännu bättre och
vara ännu mer effektivt att använda. Betongskruven levereras från skruvleverantören Essve i
Kista.

Figur 5.7 Betongskruv sandwich panel med bricka från Essve [7]

5.3

Gängstång

I ett förborrat hål fästs en 6 mm gängstång med en 8 mm expander kallad mässingankare, se
Figur 6.8 och 6.9. Expandern får en tydlig utvidgning inne i betongen och gör att givaren sitter
mycket stabilt placerad utanpå fibercementskivan. Förutsatt att borrningen genomförs
noggrant och rakt fungerar denna lösning precis lika bra för alla tre elementenen. Elementen
tål slagborrning utan att ge splitter eller skada cementfiberskivan. Enligt experimentet - utan
excitering - kräver denna lösning heller inte särskilt lång förankringslängd i betongen.
Förankringen i betongen avgörs helt beroende på expanderns längd och i det utförda
experimentet användes en expander på ca 20 mm vilket var mer än tillräckligt för att få en
stabil infästning. Fördelen med mässingankaret jämfört med andra expanders är att det inte har
en krage vilket gör det lätt att föra in expandern genom cellplasten utan att riskera att fastna
och slita sönder cellplasten.

Figur 5.8 HEL M6 Mässingankare från Hilti [8]
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Figur 5.9 Infäst gängstång

Enligt utvärderingen i Tabell 5.3 skulle lösningen vara avancerad och lämna kvar material inne
i grundkonstruktionen. Så var inte fallet, lösningen är inte avancerad utan kräver enbart att
borrningen utförs någorlunda rakt. Det krävs även att borren förs in och ut ur hålet efter
borrningen för att få ut lösa cellplastbitar som annars kan förhindra expandern att komma in i
betongen. Lösningen lämnar inte heller kvar material i grundkonstruktionen utan expandern
följer utan problem med gängstången ut vid nedmontering. Detta gör att lösningen inte har
några större nackdelar utan fungerade bättre än väntat.

5.4

Plugg

En plugginfästning uppträder olika för de olika elementen. Plastplugg, se Figur 6.10, fäster
inte särskilt bra i något av elementen medan skivexpander, se Figur 6.11, fäster i två av dem.
I Bender-elementet fäster skivexpandern 6x52 mm särskilt bra då den får en tydlig utvidgning,
vilket gör att givaren sitter stadigt. I Sundolitt-elementet sitter givaren också stadigt på plats
men med hårdare åtdragning tappar skivexpander 6x37 mm fästet och börjar rotera på
fibercementskivans yta.

Figur 5.10 UX R universalplugg från Fischer [9]
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Figur 5.11 Skivexpander HM-S från Fischer [10]

5.5

Invändigt gängad hylsa

Infästningen med en invändigt gängad hylsa och lim fungerar inte. Limmets härdning tar en
längre tid men efter fyra timmar ska en del av härdningen ha uppnåtts, vilket enligt
experimentet inte har skett. Den gängade hylsan sitter helt löst och har inte fått något fäste i
varken cellplasten eller fibercementskivan. Vid längre härdning hade möjligen ett annat
resultat kunnat uppnås, men då en infästning fördelaktigt ska vara redo att användas direkt är
inte detta intressant för experimentets resultat. Eventuellt hade ett tvåkomponentslim kunnat
användas då detta härdar snabbare men troligtvis hade det gett samma resultat. Den gängade
hylsan är en expander likt den som användes vid infästningen med gängstång, se Figur 6.12.
Det använda limmet är ett konstruktionslim av typen PL 600 som är det bästa valet för
vidhäftning på cellplast, se Figur 6.13.

Figur 5.12 Limmad expander

Figur 5.13 Konstruktionslim PL600
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6 RESULTAT
Gängstång med mässingankare gav det bästa resultaten. Det är en stabil och tillförlitlig
infästning som är lätt att utföra och montera ned efter mätningarna är slutförda.
Lösningsförslaget använder material som Bjerking AB redan har tillgängligt. Mässingankare,
8 mm betongborrmaskin och M6 mutter finns tillgängligt och då krävs det enbart gängstång
som går att återanvända då gängstången i sig inte utsätts för speciellt mycket slitage vid
montering.

6.1

Material

2x Mutter M6
1x Gängstång 250 mm
1x Mässingsankarare HEL M6
1x Slagborrmaskin
1x Betongborrmaskin M8, minst 150 mm lång
2x Blocknyckel 10

6.2

Montering

I experimentet genomfördes följande montering:
Borra försiktigt genom fibercementskivan och cellplasten. Fortsätt sedan att borra 20-25 mm
in i betongen. För sedan borren försiktigt fram och tillbaka i hålet för att rensa ut lösa
cellplastkorn ur hålet som annars kan förhindra mässingankaren att få tillräckligt fäste i
betongen. Skruva på mässingsankaret och för in i hålet, slå eventuellt med en hammare för att
få in mässingsankaret ordentligt. Använd blocknycklarna för att spänna två muttrar mot
varandra för att sedan kunna spänna gängstången tills mässingsankaret utvidgats och fått
ordentligt fäste i betongen. Skruva därefter av muttrarna, se Figur 6.14. Det går nu att montera
givaren och spänna ordentligt med en av muttrarna, se Figur 6.15.
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Figur 6.14 Infäst gängstång

Figur 6.15 Uppfäst givare

Det går även att göra hela monteringen i ett moment, se Figur 6.16. Givaren placeras då direkt
på gängstången och en tryckmutter placeras mellan de dubbla muttrarna. Tryckmuttern
används för att spänna in givaren medan de dubbla muttrarna används för att spänna in
gängstången i betongen. Detta gör att givaren kan monteras direkt och att infästningen blir mer
effektiv och mindre tidskrävande.

Figur 6.1 Monteringsförslag
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7 ANALYS
Rapporten presenterar fyra möjliga infästningsmetoder i 5.3 för att lösa problemet. Två av
lösningarna är infästningar i cellplasten vilket inte fungerade. Hade dessa lösningar fungerat
är det fortfarande inte säkert att de hade givit bra mätvärden då det inte finns någon direkt
kontakt med de bärande konstruktionsmaterialen. De andra två lösningarna är infästningar i
betong-konstruktionen där tyvärr enbart en av lösningarna kunde testas i praktiken. Ett
antagande är att om den mer avancerade lösningen fungerar kommer den andra att fungera
likvärdigt - om inte bättre. Lösningsförslaget med gängstång fungerade väl och gav en stabil
och enkel lösning på problemet. Lösningsförslaget liknar den äldre lösningen av infästning och
ger troligtvis ett lika sanningsenligt mätvärde, se Figur 7.1 och 7.2.

Figur 7.1 Äldre grundkonstruktion

Figur 7.2 Lösningsförslag med gängstång
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7.1

Observationer

En viktig del av observationerna gjorda i arbetet kretsar kring fibercementskivorna för de olika
elementen. Det anades innan undersökningen att åtminstone någon av skivorna skulle spricka
vid slagborrning. Lyckligtvis höll alla undersökta elements fibercementskivor utan problem
för borrning med såväl vanlig borrmaskin som slagborrmaskin. Vidare var även de tre olika
elementens fibercementskivor mycket varierande i ytbehandling. Alla skivorna har emellertid
tillräckligt jämn yta för att inte på något sätt försvåra givarplaceringen.

Innan undersökningen antogs cellpastskiktet i L-elementen vara av styvare sort, vilket inte är
sant. Utifrån den initiala uppdragsbeskrivningen förutsattes att cellplasten var styv eftersom
infästningen emellanåt fästs med expander utan någon längre skruv. Faktum var att den då
hade det huvudsakliga fästet i fibercementskivan utanpå cellplasten. Med detta sagt har alltså
inte cellplasten någon betydelse för själva infästningen av givare. Åtminstone inte på det sätt
som förutsattes.

Det konstaterades i efterhand att det lim som användes till en av infästningarna inte lämpar sig
väl för utomhusbruk. Alltså hade inte den metoden med just det limmet vi undersökt fungerat
i det långa loppet, även om den verkade fungera i ett nominellt skede. Det hade gått att testa
med ett tvåkomponentslim men resultatet hade högst troligen varit detsamma när det kommer
till infästningen.

7.2

Diskussion

De presenterade metoderna med infästning i cellplasten från 5.3.4 fungerade bevisligen inte
som förväntat. Även om någon av dem, eller ett liknande alternativ, hade fungerat är det oklart
hur infästningen skulle bete sig under längre belastning av vibrationer. Givarens vikt är
knappast något problem men om konstruktionen utsätts för högfrekventa vibrationer på korta
avstånd i samband med stora temperaturskillnader och en hög luftfuktighet kan det förborrade
hålet utvidgas och därför försämra förutsättningarna för en stabil förankring av plugg eller
expander. Det använda limmet för en av lösningarna är dessutom inte det bästa för
utomhusbruk, varför denna metod troligtvis inte skulle bibehålla dess hållfasthet på önskvärd
nivå efter en längre tid. Detta på grund av de stora tänkbara temperaturändringarna under en
längre mätning.
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Fibercementskivan är tillräckligt stabil för att bibehålla en ordentlig givarinfästning. Det har
diskuterats kring huruvida gängstången kan bidra till en förstärkning av de i betongen
uppträdande vågorna men detta fenomen lär inte förekomma. Detta på grund av att de två styva
materialen betong och fibercement inte ger upphov till någon signifikant förskjutning eller
vinkeländring, som således skulle kunna bidra till längdändring eller instabilitet i gängstången.
Gängstångs-infästningen förutsätts därför vara så stabil att långtidseffekter som volymändring
av växlande väderförhållanden inte påverkar infästningens stabilitet negativt i form av
mellanrum mellan givaren och fibercementskivan. Det gick däremot inte att göra en infästning
i enbart fiber-cementskivan enligt 5.3.3. Detta på grund av att presenterade förslag med plugg
inte fick en bra förankring i fibercementskivan utan började rotera vid inspänning av givaren.

Givare har goda förutsättningar för att sitta stadigt i vertikal riktning. Då de har tre
kontaktpunkter mot ytan och fibercementen är styv och slittålig kan de tryckas hårt mot ytan
utan att fibercement-skivan bucklas ut. Detta tillsammans med den stora, jämna skjuvytan
(fibercementskivan) gör att givare sitter stadigt på plats. Mätfel på grund av rotation av givare
förutsätts därför inte förekomma med presenterat lösningsförslag.

Osäkerheten kring fibercementskivans rörelse i förhållande till betongen är antagligen inte så
stor som vi förutsatte i 5.2. I och med att grundplattan gjuts direkt på cellplast bör betongen
och fibercementskivan uppträda likartat, på grund av att de båda materialen får ungefär samma
fjädring. Teoretiskt kan fibercementskivan drabbas hårdare av vibrationens överföring på
grund av att den har sin bottenyta i direkt kontakt med marken, medan betongen har ett
dämpande skikt mellan sin bottenyta och undergrunden. Det faktum att fibercementskivan är
fastlimmad på cellplasten och att de praktiskt taget är precis lika långt ned i undergrunden gör
att fibercementen antagligen inte exciteras mer än cellplasten. Fibercementen har troligtvis
samma dämpning som betongen.

Även om sprängning och andra vibrationsalstrande arbeten sällan utförs i direkt riktning mot
en byggnad sprids vågorna upp mot markytan, varför den vertikala svängningsrörelsen är av
störst intresse vid vibrationsmätning. Med R-vågor verkande mellan markskikt i undergrunden
är det svårt att veta hur den vertikala svängningsrörelsen skiljer sig vid markytan jämfört med
längre ned i marken. Därför kan ersättande lösningsförslag med spett eller cylinder i marken
vara otillförlitliga, på grund av att en mindre kontaktyta högt upp vid markytan kan påverkas
annorlunda av vågrörelsers spridning och överföring än bottenytan av en grundkonstruktion i
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en byggnad med källare. I praktiken skiljer det sällan så mycket på djupen att det skulle påvisa
några större variationer i amplitud och toppvärde hos byggnadens svängningshastighet och ett
annat mätobjekt vid markytan. Därför kan till exempel mätning på en betongcylinder motsvara
en byggnad relativt väl men för att försäkra sig om tillförlitliga värden är mätning på
byggnaden i sig det bästa.

Målet med detta arbete var att bidra med ett förslag på infästning och placering av givare som
gynnar branschen med hänsyn till dagens utformning av byggnader. Tidigare var den optimala
placeringen vid sockeln i riktning mot sprängningen. Rapporten gick därför i riktning mot att
hitta en lösning där infästningen fortfarande var i anslutning till sockeln för att inte ändra
branschens tidigare lösning av arbetsuppgiften, vilket vi tycker vi lyckades med.
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8 SLUTSATS
Enligt experimenten ovan är gängstångsinfästningen den bästa av de fyra praktiskt undersökta
metoderna. Denna metod är den mest pålitliga infästningen då den fäster i betongen och därför
inte ger några oklarheter kring huruvida den tappar fäste från konstruktionen.

Infästningsmetoder utan förankring i betongen är inte att lita på. Eftersom de olika elementens
ingående material varierar något i tjocklek, uppbyggnad och hållfasthet går det inte att försäkra
sig med en och samma infästningsmetod och material för alla typer av grundkonstruktioner.
Val av plugg eller expander kräver omfattande vetskap om konstruktionens uppbyggnad och
kan medföra att givaren vobblar i ytan på grund av för kort förankringslängd.

8.1

Rekommendationer

Av det utförda arbetet kan konstateras att infästning av givare i annat än betong inte är att
rekommendera. Viktigt att tänka på är också att placera givaren vertikalt för att mäta rätt
svängningsrörelse med hänsyn till svensk standard.

8.2

Förslag på fortsatta undersökningar

Som fortsatt studie på detta arbete kan en jämförelse göras mellan betongskruven och
gängstången för att avgöra vilken metod som lämpligast att använda. Samt att se huruvida
betongskruven faktiskt är den mer effektiva metoden att använda. Vidare bör det presenterade
lösningsförslaget testas i mätning och jämföra uppmätta värden med placeringar på andra
ställen av byggnaden för att få en uppfattning om resultatens trovärdighet.

Dessutom kan ersättande lösningsförslag, framför allt med betongcylinder i mark, undersökas
i praktisk mätning. Dessa jämförs sedan med presenterad lösning i detta arbete för att se hur
en mindre betongmassa beter sig jämtemot en hel byggnad.

Förutom att kontrollera och jämföra metoder och förslag vi har tagit upp bör även fortsatta
studier inom ämnet omfatta vibrationsmätning i tre riktningar. Detta på grund av att vanliga
komfortkrav ser annorlunda ut än de som finns i svensk standard. Mätning i flera riktningar
kan också säkerställa att byggnaden inte riskerar skador.
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