
WP4 - Vibrations induced by construction activity 
NGV 18 October 2018
Karin Norén-Cosgriff and Jörgen Johansson



WP4: Vibrations induced by construction activity 

WP4.1: Vibrasjoner som gir
bygningsskader
WP4.2: Vibrasjoner som trigger 
utløsning av skred



WP4.1 Skader på bygninger fra anleggsvibrasjoner

Lave frekvenser er skadeligere for bygninger 
enn høye
Effekten av vibrasjonene forsterkes hvis 
frekvensen ligger nær noen av 
konstruksjonens egenfrekvenser (5 - 15 Hz).
Gammel NS814 tar indirekte hensyn til dette  
ved å la grenseverdien være avhengig av 
avstand og grunnforhold
Krever god kjennskap (som ofte ikke finnes) 
om grunn- og fundamenteringsforhold.
Grenseverdiene spesielt for løsmasser
oppleves i tillegg som unødvendig strenge -
kostnadsdrivende



Ide bak ny revidert standard

High frequency vibrations, filter reduce
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Filter:

• Long distance
• Soft ground
• Compliant foundation
• Surface waves

• Short distance
• Solid rock
• Direct foundation
Compressional waves p-waves

Low frequency vibrations, filter attenuate:

Frekvens
Lav                          Høy

Unweighted
Vibration velocity:

Frequency weighted
Vibration velocity:

Hvis frekvensen 
bestemmer 
skadepotensialet  
kan man ta hensyn 
til dette ved å 
filtrere målesignalet 
før sammenligning 
med grenseverdien



• Ny revidert standard med frekvensveiing 
kom i 2012. 

• Etter massive klager fra bransjen på for 
strenge grenseverdier og problemer med 
filteret ble ny standard del 1 trukket tilbake 2016.  

• Gammel standard brukes, men problemene med den er 
fortsatt der.

• Det sentrale problemet er at ingen vet hva bygninger 
tåler av vibrasjoner og hvilken rolle frekvensen spiller

• Dette ønsker vi å løse i WP4.1

Status for standarden i dag



Fra Aftenposten 10 september

Men er det virkelig 
vibrasjoner som årsaker disse 
skadene?



Planlegging av fullskala sprengningsforsøk i samarbeid med Våler
VGS. 
Skolen har anleggslinje og et pukkverk der testene skal utføres
Organisert som separat prosjekt ledet av NGI og finansiert av 
sentrale aktører i bransjen.
Grunnmurene bygges av lokal firma. Multiconsult og NGI utfører
målingene. Studentene utfører boring, lading og sprengning
(med støtte fra sprengstoffleverandøren)
Ingeniørgeologisk kartlegging av berggrunnen i testområdet
Planlegges utført i november 2018

WP4.1 Planlagte arbeider høsten 2018



Teststed –Pukkverk som driftes av Våler VGS



Testobjekter

Pusset leca
Plasstøpt
betong

Testobjektene får bjelkelag og platedekke på toppen. Belastes 
med pukk tilsvarende marktrykket til en enebolig.



Sprengningsopplegg

2 m

2,5 m

10 m

40 m 8 salver. 2 rader i hver salve. Pallhøyde ca. 5 m. 64 eller 
76 mm borkrone
Elektroniske tennere. Salvestørrelse ca. 350 m3.

Siste salve ca 10 m, 
vibrasjonsverdi ca 200 mm/s

Første salve ca 50 m, vibrasjonsverdi ca 50 mm/s



Triaks geo
Vertikal geo
Mikrofon
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A - A

B - B

Vibrasjons-
målinger
28 synkroniserte 
kanaler per bygg
4 ekstra kanaler 
som er synkronisert 
innbørdes

r
r
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Sensor

A B

A B

A - A

B - B

Tøyningsmålinger
Fiberoptisk system 8 sensorer/bygg

Mulig sprekk



Tøyningsmålinger

Dynamisk tøyningsmåling 
med fiberoptiska sensorer
Sensorene settes sammen i
kjede med 8 sensorer per 
fiber og bygg.
Range +/- 2500 µm/m, 
lengde på sensor (område 
de måles over): 92mm



WP4.2 Vibrasjoner som trigger utløsning av skred
NS8141-3 gjelder kun for sprengning
29.01.2014 skredet ved Nord – Statland. Skredet 
og etterfølgende flodbølge årsaket store 
materielle skader. NVE’s rapport konkluderte 
med at det sannsynligvis var 
komprimeringsarbeider som forårsaket skredet.
Grenseverdien for kilder som 
vibrokomprimering kan forventes å være klart 
lavere enn for sprengning.
I WP4 sikter vi på å finne grenseverdier for 
andre typer kilder enn sprengning for å unngå 
utløsning av skred



Bakgrunnen for NS8141-3 og dess grenseverdier var et 
forskningsprosjekt ledet av NGI (NIFS)

Vibration measurements

Numerical simulations

Laboratory tests

Clay models

Case stories

Bakgrunn



WP4.2 Aktiviteter i 2018

Planlegging av feltmålinger av vibrasjoner på forskjellige 
dybder i bakke for kunne sette realistiske grenseverdier 
som ikke kun er  basert på numeriske simuleringer.
Symposium i Wien 29 Nov 2018, «40 Years of CCC» 
(CCC=continuous compaction control). Artikel relatert til 
grenseverdi for komprimeringsarbeid i områder med 
kvikkleire. 



https://www.ngi.no/remedy
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