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1. BAKGRUND 

1.1 Uppdrag 

På uppdrag av Säters kommun, Anna Nygren, har Metron Miljökonsult AB upprättat följande 
riskanalys med förslag till kontrollåtgärder gällande omgivningspåverkande verksamhet såsom 
sprängningsarbeten i samband med anläggning av ny vattenreservoar i Mora By, beläget i 
Gustafs, Säters kommun. 

Riskanalysen är baserad på följande Svensk Standard:  

 SS 460 48 66 - Vibration och Stöt - Riktvärden för sprängningsinducerade vibrationer i 
byggnader 

 SS 02 52 11 - Vibrations och stöt - Riktvärden och mätmetod för vibrationer i byggnader 
orsakade av pålning, spontning, schaktning och packning 

 SS 02 52 10 - Vibrations och stöt - Sprängningsinducerade luftstötvågor - Riktvärde för 
byggnader 

 
Riskanalysen omfattar följande: 

 inventering av bebyggelse och anläggningar inom ett med hänsyn till omgivningspåverkan 
berört område 

 redovisning av närliggande byggnaders undergrund 

 hänsyn till byggnaders grundläggning och konstruktion 

 tillåtna vibrations- och bullernivåer 

 anvisning om var vibrations- och luftstötvågsmätning skall utföras och vilka kontroller som 
skall vidtas 

 anvisning som anger inom vilka områden som besiktning (syn) bör ske 

1.2 Entreprenadens omfattning 

Inom entreprenadområdet kommer sprängningsarbeten att utföras då en ny lågvatten-
reservoar anläggs.  

Enligt tidigare rapporter har befintligt vattentorn blivit utsatt för vattenläckage och korrosion. 
Den nya vattenreservoaren skall anläggas så nära de befintliga vattentornet som möjligt. Enligt 
översiktskarta, bilaga 1, ses två förslag av byggnation av ny vattenreservoar, där den västra 
placeringen i nuläget är den mest aktuella. 

 Sprängning 

Markvibrationer kommer att alstras i samband med sprängningsarbeten inom arbetsområdet 
för planerad nybyggnation. Vid upprättande av denna riskanalys bedöms pallhöjder för 
sprängning variera mellan 0-1,5 meter.  

Sprängning kommer utföras närmare än tio meter från befintligt vattentorn, vilket medför 
speciella restriktioner, se punkt 3.1. 
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 Byggtrafik 

Masstransporter och byggtrafik till och från entreprenadområdet kommer att ske på det 
befintliga vägnätet. Vibrationer från byggtrafik och entreprenadmaskiner kan förekomma.  

1.3 Underlag 

Riskanalysen baseras på: 

 Plankarta, ritn.nr 100T0201, daterad 2016-08-31.  

 Information av Anna Nygren, Säters kommun, 2016-09-22, 2016-09-23 och 2016-10-07 

 Besiktningsprotokoll för vattentorn, beteckning 7.1506-320, upprättad av Amphi-tech 
Service AB, daterad 2015-06-29 

 Geoteknisk/ markteknisk undersökning, uppdragsnummer 2417980000, upprättad av 
Sweco Civil AB, daterad 2016-09-15 

 Rekognoscering och inventering av befintlig bebyggelse har utförts 2016-10-05 

 SGU:s översiktliga jordartskarta 

Följande standarder och råd har tillämpats vid bedömning av besiktningsområde och 
restriktioner: 

 Svensk Standard SS 460 48 60:1994 – Vibration och stöt – Syneförrättning – Arbetsmetoder 
för besiktning av byggnader och anläggningar i samband med vibrationsalstrande 
verksamhet 

 Svensk Standard SS 460 48 66:2011 – Vibration och stöt – Riktvärden för sprängnings-
inducerade vibrationer i byggnader 

 Svensk Standard SS 02 52 11:1999 – Vibration och stöt - Riktvärden och mätmetod för vibr-
ationer i byggnader orsakade av pålning, spontning, schaktning och packning 

 SS-ISO 8569:2006 – Vibration och stöt – Mätning och värdering av effekter från vibration 
och stöt på känslig elektronisk utrustning i byggnader. 

 Skriften SLV AD 50 2009-12 25 000 ”Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvatten-
försörjning” framtagen av Livsmedelsverket 

 AFS 2010:1 – Berg- och gruvarbete 

 AFS 2007:1 – Sprängarbete 

 Naturvårdsverkets författningssamling NFS 2004:15 

 Skriften Schakta säkert av AB Svensk Byggtjänst och Statens geotekniska institut/SBUF, 
2015 
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2. RISKINVENTERING 

Inventeringen baseras på en okulär syn på plats, med hänsyn taget till undergrund, grund-
läggningstyp, ingående byggnadsmaterial samt konstruktion och arbetets omfattning. Med 
avseende på nämnda parametrar har byggnader på ett avstånd upptill ca 75 meter från 
arbetsområdet inventerats. 

För objekt och dess besiktningsomfattning inom riskområde, se tabell 1 och bilaga 1. 

2.1 Byggnader 

Utförd inventering omfattar för varje fastighet en dokumentation av grundläggningstyp,  
ingående byggmaterial, fasadbeklädnad samt undergrund. I de fall där byggnaderna är 
sammansatta av flera olika material och/ eller är grundlagda på delad grundläggning är det 
mest restriktiva fallet angivet. 

2.2 Eldstäder 

Flertalet enfamiljshus inom riskområdet har eldstäder. 

2.3 Befintligt vattentorn 

Befintligt vattentorn är enligt tidigare rapporter i dåligt skick där tornet blivit utsatt för 
korrosion och vattenläckage. 

2.4 Enskilda brunnar 

Samtliga fastigheter kring entreprenaden har kommunalt vatten inkopplat. 

2.5 Vibrationskänsliga anläggningar 

Ingen vibrationskänslig utrustning har noterats i inventeringsskedet. Om vibrationskänslig 
utrustning lokaliseras inom fastigheter vid förbesiktningen, skall besiktningsmannen 
omedelbart kontakta beställaren.  

2.6 Ledningar 

Närliggande luftledningar, markförlagda kablar, konstruktioner och dylikt, av vad slag det vara 
må, och som kan påverkas av arbetena, anges i bygghandlingarna och behandlas därför ej i 
denna PM. 

2.7 Geotekniska förhållanden 

Inom berört riskområde bedöms berörda byggnader vibrationstekniskt vara grundlagda på 
morän och berg. 

2.8 Komplettering av riskanalys 

Denna riskanalys och kommande besiktning skall vara samordnad. Påträffas vid besiktning fas-
tighetsskador som bidrar till att försvaga konstruktionen eller om vibrationskänslig utrustning 
lokaliseras i fastigheten, skall besiktningsmannen omedelbart kontakta beställaren.  

Om informationen förändrar de restriktioner som anges i denna riskanalys skall dessa justeras 
och redovisas i ett kompletterande PM som på ett entydigt sätt redovisar förändringarna. 
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3. RESTRIKTIONER OCH KONTROLL 

Enligt Säters kommun, Anna Nygren, skall placering av lågvattenreservoar ske så nära be-
fintligt vattentorn som möjligt. 

3.1 Sprängning 

Ingående sprängningsarbeten skall bedrivas enligt de lagar, föreskrifter såsom Arbetsmiljö-
verkets publikationer Sprängarbete AFS 2007:1 samt Berg- och gruvarbete AFS 2010:1 före-
skriver. Allt sprängningsarbete skall utföras som försiktig sprängning, vilket innebär att 
sprängningarna planeras så att fastställda vibrations- och luftstötvågsvärden underskrids. 

 Arbetsberedning för sprängning/ slits 

För att innehålla gällande riktvärde avseende markvibrationer rekommenderas borrning av 
slits 0,5 meter under sprängbotten, mellan befintligt betongfundament och närmast liggande 
hålrad för sprängning av befintligt vattentorns fundament. Slitsens bredd skall vara tillräcklig 
för att kapa vibrationernas väg fram till fundamentet. 

 Sprängavstånd från vattentorn 

Sprängtekniskt ses ett avstånd på 2,5 meter från befintligt vattentorn vara lämpligt.  

I det fall sprängning skall utföras närmare än 2,5 meter krävs en bergteknisk utredning 
avseende bergets stabilitet kontra befintligt vattentorn. 

 Sprängning ≤ 10 meter 

Vid sprängning i närområdet, ≤ 10 meter, kan speciella problem uppstå. Dels kan 
ogynnsamma markförhållanden, t.ex. förekomst av horisontella slag, medföra stora 
förskjutningar, dels kan förekomst av höga frekvenser göra att större uppmärksamhet måste 
riktas på vibrationens am-plitud- och frekvensinnehåll och en mer detaljerad dokumentation 
av sprängsalvan redovisas. Förebyggande åtgärder avseende förskjutning av överberg skall 
ske genom slits eller dylikt enligt punkt 3.1.1. 

 Tillstånd 

Det åligger sprängentreprenören att införskaffa alla erforderliga tillstånd för genomförandet av 
sprängentreprenaden. Entreprenören skall följa i tillstånden angivna föreskrifter. Om entre-
prenören på någon punkt gör avsteg från föreskrifterna påtar sig denne det fulla ansvaret för 
eventuellt uppkomna konsekvenser. 

 Sprängplan och sprängjournal 

Entreprenören skall upprätta sprängplan för samtliga sprängarbeten. Sprängplanen skall inne-
hålla uppgifter om försättning, avstånd mellan borrhål, typ av laddning, tändplan, samverkan-
de laddning, salvans läge i plan, avstånd till byggnader/rörledningar, kontrollpunkter för mät-
ning av markvibration, uppgifter om täckning, utrymningsområdet, posters placering, avspärr-
ning etc.  

Sprängplanen skall redovisas för beställaren i god tid innan sprängningsarbetet påbörjas. Be-
ställarens kännedom om sprängplanen och dess innehåll fritar inte entreprenören från det 
fulla ansvaret för sprängningsarbetet.  

Sprängjournal skall föras och finnas tillgänglig på arbetsplats. 



 
 

RISKANALYS 
277-16246.R1 

Vattenreservoar Mora By, Säters kommun 
  

 

TellUs\16246\Riskanalys\277-16246.R1 2016-10-14 Sid 8(11) 
 

 Stenkast 

Då risken för kast är överhängande och förenad med stor fara skall stor vikt läggas vid 
täckning, noggrann borrning, laddning samt optimal tändplan med liten inspänning. 

3.2 Transporter/byggtrafik 

Under entreprenadtiden skall markytor hållas jämna, eftersom ojämnheter i markytan i 
kombination med transporter/byggtrafik kan orsaka skadliga vibrationer. 

3.3 Syneförrättning 

Fastigheter inom riskområdet omfattas av syn/besiktning före och efter rubricerade anlägg-
ningsarbeten. 

Syn/besiktning utförs i enlighet med Svensk Standard SS 460 48 60. Beställaren ansvarar för  
att syneförrättning utförs och svarar för dessa kostnader. 

 Besiktningsomfattning 

Besiktningarna skall omfatta följande åtgärder före arbetenas påbörjande: 

a. Besiktning enligt besiktningsomfattning av berörda byggnader och anläggningar inom 
riskområdet för markarbetena. Besiktningen skall även gälla jordkällare, ekonomibygg-
nader, mm.  

b. Besiktning av utvändiga anläggningar, som häckar, murar, staket, infarter, mm. i anslutning 
till punkt a, då fastigheten direkt berörs av entreprenadarbetena. 

c. I byggnader där eldstäder förekommer skall provtryckning av rökkanaler och okulär-
besiktning av murar, kakelugnar etc. utföras. Kontrollen skall utföras enligt SS 460 48 60, 
punkt 10: Täthetsprovning av rökkanaler. 

d. Påträffas vibrationskänslig utrustning i samband med besiktningen skall detta rapporteras 
till beställare då förbesiktningen är avslutad. 
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Tabell 1. Fastigheter för syn/besiktning 

Löpnummer Fastighet Objektsbeskrivning Undergrund Besiktningsomfatt. 

     

1 
Mora 8:56 

(Stiftelsevägen 3 H-I) 
Flerfamiljshus Morän Fasad 

2 
Mora 8:29 

(Stiftelsevägen 4) 
Enfamiljshus Morän/ berg Hel 

3 
Mora 8:76 

(Höjdvägen 3) 
Vattentorn Berg Partiell 

4 Skjul Förrådsbyggnad Morän/ berg Partiell 

5 
Mora 123:1 

(Källbergsvägen 7) 
Enfamiljshus Morän Hel 

6 
Mora 8:48 

(Hällvägen 4) 
Enfamiljshus Morän/ berg Hel 

7 
Mora 8:25 

(Hällvägen 2) 
Enfamiljshus Morän Hel 

 Dokumentation besiktning 

För- och efterbesiktningshandling och eventuella provtrycknings- och vattenprovresultat sam-
manställs i en dokumenthandling och skickas till beställaren. Fastighetsägaren erhåller om så 
önskas en kopia på förbesiktningshandlingen innan den vibrationsalstrande verksamhetens 
början samt efterbesiktningshandling då entreprenaden är slutförd. 

Digital fotodokumentation sker löpande under besiktningen och arkiveras samt överlämnas i 
digitalt format på begäran till beställaren. 

3.4 Markvibration och luftstötvåg 

 Markvibration 

Kontroll av markvibrationer i de närliggande byggnaderna bör under entreprenadtiden ske 
med vibrationsmätning på byggnadernas grundläggningsnivå. Vibrationsmätning ska utföras av 
oberoende vibrationskonsult och utförs inom de fastigheter som markerats i förslag till mät-
program enligt punkt 3.5.3 tabell 2.  

Vibrationsnivåerna som anges i tabell 2 har beräknats med hänsyn till grundförhållanden, 
konstruktions- och materialfaktorer samt minsta samt största avstånd mellan sprängning och 
mätpunkt.  
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I området är jordmånen ett moränlager överlagrat på berg. Lagrets mäktighet under respektive 
fastighet är inte känd. Undergrunden är en av ingående parametrar i riktvärdet vilket medför 
att tillåten vibrationsnivå kan komma att behövs justeras då den ej överensstämmer med 
faktiska förhållanden. En frekvensanalys bör utföras vid de inledande salvorna eller vid ett 
överskridande för att säkerställa korrekt tillåten vibrationsnivå.  

Det är entreprenörens skyldighet att anpassa vibrationsalstrande arbeten så att angivna 
vibrationsnivåer kan innehållas. Entreprenören skall efter varje arbetsmoment informera 
sig om erhållet mätresultat. 

 Luftstötvåg 

Risken för uppkomst av luftstötvågor bedöms som mycket liten i samband med sprängning. 
Framförs klagomål från närboende bör dock mätning av luftstötvågor utföras. 

 Mätprogram 

Tabell 2. Mätprogram avseende markvibrationer 

Löpnummer Fastighet Kontroll 
Avstånd 

sprängning 
(m) 

Riktvärde 
Vtil Anm 

      

2 
Mora 8:29 

(Stiftelsevägen 4) 
Vs 
  

10-20 35-28 mm/s - 

3 
Mora 8:76 

(Höjdvägen 3, Vattentorn) 
Vs (*) 3-20 118-67 mm/s Dåligt skick 

6 
Mora 8:48 

(Hällvägen 4) 
Vs  20-40 28-23 mm/s - 

 
Anm (*) Bergschakt ≤ 10 meter se punkt 3.1.5 
 
VS = Mätning av markvibration från sprängning 
Vtill = Tillåten vibrationsnivå i vertikalled på grundläggningsnivå 
 

 Avvikelser/ överskridna riktvärden 

Avvikelse från angivna riktvärden, av vad slag det vara må, skall utan dröjsmål meddelas 
beställaren. Entreprenören skall innan arbetet fortsätter inlämna avvikelserapport till 
beställaren där entreprenören redogör för överskridandet samt beskriver vilka åtgärder som 
vidtas för att undvika ytterligare överskridanden. 
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 Mätinstrument 

Använd mätutrustning skall uppfylla de instrumentspecifikationer som anges i Svensk Standard 
SS 460 48 66 och SS 02 52 11. Mätningarna ska utföras med frekvensberäknande instrument. 

 Dokumentation vibrationsmätning 

Registrerade vibrationsnivåer skall redovisas i protokollformat 

3.5 Buller 

Redovisade riktvärden har bedömts enligt Naturvårdsverkets riktlinjer avseende buller NFS 
2004:15. För bullerkriterier se bilaga 2. 

3.6 Klagomål 

Vid eventuella klagomål från de kringboende angående buller och vibrationer skall beställaren 
omgående kontaktas. Klagomål får ej lämnas utan avseende eller åtgärd. Detta gäller även 
klagomål från fastighetsägare utanför bedömt riskområde. 
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RIKTVÄRDEN FÖR BULLERBEGRÄNSNING VID BYGGARBETSPLATSER 

Buller från byggarbetsplatser behandlas i Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 
2004:15. Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser [till 2 kap. och 26 kap. 19 § 
miljöbalken] ger följande anvisning i tabell nedan.Värdena för ekvivalent ljudnivå (LAeq) är angivna 
som frifältsvärden för dag, kväll respektive natt 

NFS 2004:15 

 

Område Helgfri måndag-fredag 
Dag             Kväll 
07-19          19-22 
LAeq              LAeq 

Lördag, söndag och helgdag 
Dag             Kväll 
07-19          19-22 
LAeq              LAeq 

Samtliga dagar 
Natt 
22-07 
LAeq              LAFmax 

    
Bostäder för permanent 
boende och fritidshus 

   

Utomhus (vid fasad) 60 dBA     50 dBA 50 dBA     45 dBA 45 dBA     70 dBA 
    
Inomhus (bostadsrum) 45 dBA     35 dBA 35 dBA     30 dBA 30 dBA     45 dBA 
    
Vårdlokaler    
Utomhus (vid fasad) 60 dBA     50 dBA 50 dBA     45 dBA 45 dBA     - 
    
Inomhus 45 dBA     35 dBA 35 dBA     30 dBA 30 dBA     45 dBA 
    
Undervisningslokaler    
Utomhus (vid fasad) 60 dBA     -     -             -     -             - 
    
Inomhus 40 dBA     -     -             -     -             - 
    
Arbetslokaler för tyst 
verksamhet 1) 

   

Utomhus (vid fasad) 70 dBA     -     -             -     -             - 
    
Inomhus 45 dBA     -     -             -     -             - 

    
1) Med arbetslokaler menas lokaler för ej bullrande verksamhet med krav på stadigvarande koncentration eller behov att kunna föra samtal 
obesvärat, exempelvis kontor. 


