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1 Bakgrund och uppdrag 

SMA Mineral har ansökt om tillstånd till fortsatt och utökad täktverksamhet samt 

vattenverksamhet vid Klintebys och Snögrinde stenbrott. Berörda motparter har 

inkommit med yttranden som SMA Mineral nu har möjlighet att bemöta. SMA Mineral 

har gett ÅF Ljud & Vibrationer i uppdrag att ge sina kommentarer till de delar i 

yttrandena som rör vibrationer och luftstötvågor.  

 

2 Kommentarer från ÅF Ljud & Vibrationer till 
inkomna yttranden 

De delar av yttrandena som berör vibrationer och luftstötvågor har grupperats utifrån 

vilket ämne de avser, för att underlätta läsningen av dokumentet.  

2.1 Vibrationers påverkan på byggnader  

Vibrationer och luftstötsvåg har uppmätts i omkringliggande byggnader, framförallt 

närmaste bostäder, både från sprängning och från tunga transporter. Aktuella 

mätrapporter redovisas nedan. 

• Bilaga F.1. Rapport A sprängning 171221, daterat 2018-01-29 

o Vibrationer och luftstötvåg från sprängning 

 

• Bilaga F.2. PM. Vibrationsmätningar i Klinte Kyrka  februari 2018, daterat 

2018-02-28 

o Vibrationer från tunga transporter, Klinte kyrka 

▪ Obs vibrationer från sprängning har ej uppmättss i Klinte 

Kyrka. Detta planeras utföras under 2019. 
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• Bilaga F.3. Rapport B sprängning 180516, daterat 2018-05-29 och reviderad 

med förtydligande 2019-03-27. 

o Vibrationer från sprängning 

▪ Observera att mätpunkterna vid denna mätning valdes för att 

mäta vibrationer från tunga transporter på fastigheterna Klinte 

Mölner 1:4 och Klitne Ganne 1:7. Då en sprängning i Klintebys 

ägde rum under mätningen gång, registrerades även 

vibrationer från sprängningen och presenterades i detta PM. 

Mätpunkterna är inte optimala då det finns bostadsbyggnader 

närmare sprängplatsen, men då mätresultat erhölls 

presenteras de ändå. Mätning av vibrationer i närmaste 

bostäder runt Klintebys vid sprängning i Klintebys-brottet 

planeras också. 

 

• Bilaga F.4.  Rapport Kontroll av vibrationer från lastbilstransporter till bostad, 

Klinte, Gotland, daterad 2018-07-11.  

o Vibrationer från tunga transporter till bostäder avseende 

byggnadsskada och komfortstörning 

 

• Bilaga F.5. Rapport C sprängning 181220, daterad 2019-03-14 

o Vibrationer från sprängning 

Bilagorna F.1-F.5 gavs in till domstolen tillsammans med SMA Minerals komplettering 

den 29 mars 2019. 

Riktvärden för vibrationer har beräknats enligt Svensk Standard SS 460 48 66:2011 

Vibration och stöt – Riktvärden för sprängningsinducerade vibrationer i byggnader och 

SS 02 52 11 Vibration och stöt – Riktvärden och mätmetod för vibrationer i byggnader 

orsakade av pålning, spontning, schaktning och packning 

Riktvärden för luftstötvåg har hämtats från Svensk Standard SS 02 52 10 Vibration 

och stöt – Sprängningsinducerade luftstötvågor – Riktvärden för byggnader 

Vid samtliga mättillfällen har uppmätta värden legat under riktvärden för när det 

föreligger risk för byggnadsskada från vibration och luftstötvåg. Vibrationer från 

sprängning har som högst uppmätts till 1,25 mm/s PEAK i närliggande bebyggelse, 

vilket motsvarar ca 33% av riktvärdet beräknat för värsta förekommande fall. 

Luftstötvåg från sprängning har som högst uppmätts till 18,5 Pa, vilket motsvarar ca 

4% av riktvärdet för byggnadsskada. 

Rörande vibrationer från trafik så anges vibrationsriktvärden som toppvärden  

(vibrationshastighet mm/s PEAK) för när det föreligger risk för skada på byggnad. 

Även om antalet transporter ökar påverkas därmed inte toppvärdet på de alstrade 

vibrationerna.  

Det finns ingen svensk standard gällande byggnadsskada från vibrationer från trafik 

och därför har riktvärden från den svenska packningsstandarden tillämpats. 

Standarden avser dock främst tillfällig vibrationsexponering från exempelvis 

entreprenadmaskiner. I den tyska standarden DIN 4150-3 anges 5 mm/s som 

riktvärde för byggnadsskada från vibrationer som pågår under lång tid, exempelvis 

trafik. Även Trafikverket tillämpar 5 mm/s som riktvärde för vibrationer från trafik 

avseende byggnadsskada. 
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I Aktbilaga 24 framställs önskan att presentera vilka möjligheter som finns att 

begränsa störningar från markvibrationer och luftstötvågor för kringboende vid 

sprängning. 

Det finns inga riktvärden specificerade för störning av markvibrationer från 

sprängning.  

Det närmaste som finns att tillgå är sk. komfortstörning (SS 460 48 61). De riktvärden 

som gäller för komfortstörning handlar främst om att begränsa störning vid sömn och 

tillämpas främst nattetid i sovrum och mindre strikt i övriga utrymmen och tider. 

Standarden anger dock specifikt: 

”Riktvärdena är inte avsedda att tillämpas på tillfälliga aktiviteter som bygg- och 

anläggningsarbeten, ej heller för bergtäkter och gruvdrift.” 

Samma resonemang gäller för luftstötvågor. Det finns inga riktvärden specificerade för 

störning av luftstötvåg från sprängning.  

Om markvibrationer eller luftstötvågor faktiskt skulle utgöra ett problem, dvs om de 

skulle ligga på nivåer som medförde risk för byggnadsskada eller störning, och 

nivåerna på dessa därmed skulle behövas sänkas, kan detta göras genom att vid 

sprängning använda mindre salvor och istället spränga vid fler tillfällen. Det finns alltså 

en möjlighet att begränsa eventuella störningar om dessa skulle uppstå.  

I Aktbilaga 24 framställs önskan att i utredning särskilt belysa eventuell påverkan från 

markvibrationer och luftstötvågor på den närliggande medeltida kyrkomiljön i Klinte. 

Vibrationsmätningar gjordes i fundament till Klinte Kyrka under perioden 2018-02-06 

till 2018-02-28 (Bilaga F.2. PM. Vibrationsmätningar i Klinte Kyrka  februari 2018, 

daterat 2018-02-28). Avsikten med den mätningen var att mäta vibrationer från tung 

trafik som passerade på Väg 141. Ingen sprängning gjordes under mätperioden. 

Mätning av vibrationer i kyrkan i samband med sprängning i Snögrinde-täkten är 

således ej utfört, men det är såklart önskvärt och planeras utföras under 2019. 

 

I aktbilaga 26 framförs synpunkter på sprickor i bostadsfasaden på ekonomibyggnader 

tillhörande fastigheterna Klinte Svarvare 1:3 och Klinte Hunninge 1:3. Vidare framförs 

önskan att kontinuerliga vibrationsmätningar skall utföras. 

Mätningar har skett vid sprängningar under 2017 och 2018. Vid sprängningarna har 

mätningar vid de närmaste byggnaderna i vardera riktning utförts, samt ibland i 

ytterligare några mätpunkter. 

Vibrationer från sprängning i Klintebys-delen av kalkbrottet till bostäderna norr och 

öster om Klintebys har ännu inte utförts. Vid nästa sprängningstillfälle i Klintebys, som 

troligen sker någon gång under 2019, är mätningar planerade för de närmaste 

byggnaderna i respektive riktning från sprängplatsen så att också de fallen täcks in 

rapporterna. 

I aktbilaga 46 framförs synpunkter på sprickor i byggnader på fastigheten Hunninge 

1:12. Oro uttrycks även för att väggar skall rasa samt att en unik kalkstensspis från 

1600-talet skall falla ihop. 

Det har tyvärr inte funnits tillfälle att utföra vibrationsmätning Hunninge 1:12 vid 

sprängning i Klintebys-täkten ännu men kommer göras vid nästa möjliga tillfälle. 
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Denna vibrationsmätning kommer ge större möjlighet att bedöma hur stor risken är 

att vibrationer från sprängningar gett upphov till byggnadsskador. Ingen av de 

mätningar som hittills gjorts i byggnader runt Snögrinde-täkten vid sprängning i 

Snögrinde-täkten visar på risk för byggnadsskada.  

I aktbilaga 47 framförs frågan om den byggnaderna på Lilla Snögrinde 1:50, är 

kallmurade med staplad kalksten utan mellanliggande bruk,  har samma 

motståndskraft mot sprängning som de byggnader riktvärdena är utformade efter.  

Byggnadens konstruktion, med kalksandsten och känsliga fogar, har tagits i beaktande 

vid beräkning av riktvärde. För en byggnad enligt beskrivningen ovan ger svensk 

standard SS 460 48 66 riktvärdet för vertikal svängningshastighet till 4,88 mm/s med 

följande parametrar som indata: 

• Undergrund: Berg, hård kalksten 

• Byggnadsfaktor: Speciellt känsliga byggnader och byggnader med höga valv 

eller konstruktioner med stora spännvidder 

• Materialfaktor: Kalksandsten eller kakelugn med känsliga fogar 

• Avståndsfaktor: Berg (>350m avstånd) 

• Verksamhetsfaktor: Fasta anläggningar såsom bergtäkter och gruvor. 

Beräkningen av riktvärde fungerar som så att olika parametrar så som 

byggnadsgrund, undergrund, byggnadsmaterial, med mera, tilldelas olika faktorer 

beroende på material. I de fall osäkerhet råder om exempelvis undergrund eller 

byggnadstyp, antas alltid värsta fall.   

 

 

 

 

 

 

 

I räkneexemplet ovan har byggnadsfaktorn satts till Speciellt känslig byggnad. Om 

man istället gör bedömningen att byggnadsfaktorn Fb skall klassas som Särskilt känslig 

kulturhistorisk byggnad, skall den sättas till 0,5. Beräknat riktvärde blir då istället 3,75 

mm/s. 

I aktbilaga 47 hänvisas till tidigare besiktningsprotokoll från Lilla Snögrinde 1:50 som 

visar på nya sprickor som uppkommit mellan besiktningstillfällena. Vidare framförs 

synpunkter  på att nya hål borrats vid mätning istället för att befintliga borrhål 

använts. 

ÅF Ljud & Vibrationer har enbart utfört sprickbesiktningar under 2018 och har inte har 

inte haft tillgång till några protokoll från tidigare besiktningar att jämföra med. 

Besiktningarna som utfördes hade som syfte att utgöra försyn, dvs, besiktning innan 

den nya verksamheten påbörjas för att ha ett nolläge att jämföra med framöver. 

Besiktningarna som utfördes syftar således inte till att jämföra med ett tidigare 

tillstånd byggnaden befunnit sig i. 

Förhållande Faktor 

v 
0 Berg 70 

F 
b Speciellt känslig byggnad 0,65 

F 
m Kalksandsten 0,65 

F 
d > 350 m, berg 0,22 

F 
t Täkt 0,75 

v Beräknat riktvärde 4,88 
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Vid vibrationsmätningar är vår avsikt alltid att använda samma borrhål vid alla 

mättillfällen. Det är inte meningen att nya hål skall göras inför varje ny mätning. Om 

ett nytt hål borrats är det för att befintligt hål inte kunnat återanvändas (exempelvis 

pga poröst material) eller inte kunnat hittas.  

I aktbilaga 57 framförs synpunkter på utförd vibrationsmätning på fastigheten 

Hunninge 1:16 rörande information om monteringstillfälle, att mätning ej gjordes när 

det sprängdes i det närmaste kalkbrottet samt att mätning skall göras på boningshuset 

istället för på ladugården.  

Vibrationer från sprängning i Klintebys-delen av kalkbrottet till bostäderna norr och 

öster om Klintebys har ännu inte utförts då det varit långa uppehåll mellan 

sprängningarna i Klinebys. Vid nästa sprängningstillfälle i Klintebys, som troligen sker 

någon gång under 2019, är avsikten att utföra mätningar i de närmaste byggnaderna i 

respektive riktning från sprängplatsen så att också de fallen täcks in i rapporterna. Vid 

det tillfället avses det mätas på Hunninge 1:16 och mätare monteras då på 

bostadshuset. 

I aktbilaga 61 framförs att boende på Klinte Lilla Snögrinde 1:15 och 1:27  upplever 

kraftiga vibrationer i fastigheten vid sprängning. Vidare framförs synpunkter på 

sprickintenveringens kvalité. Oro utrrycks att byggnaden skall ta skada av 

sprängningarna. 

Sprickornas längd och bredd har inte dokumenterats såsom påpekas i aktbilaga 61. 

Istället fotograferades sprickorna för framtida referens, vilket vi upplever ger bättre 

kontroll på sprickorna än skisser och mått. 

Vibrationer från sprängning i Klintebys-delen av kalkbrottet till bostäderna norr och 

öster om Klintebys har ännu inte utförts, då det varit långa uppehåll med sprängningar 

i Klintebys. Vid nästa sprängningstillfälle i Klintebys, som troligen sker någon gång 

under 2019, är avsikten att utföra mätningar i de närmaste byggnaderna i respektive 

riktning från sprängplatsen så att också de fallen täcks in i rapporterna. 

 

2.2 Vibrationers påverkan på riksintressen för kulturmiljövård 

(bla. Klinte Kyrka)  

 

I aktbilaga 23 framför Länsstyrelsen oro att vibrationer kan medföra skada på 

riksintresset Klinte Kyrka och det framförs en önskan till bolaget att göra ett tydligare 

ställningstagande att området inte kommer påverkas. Det efterfrågas utredning av 

vibrationers påverkan på kulturhistoriskt värdefulla byggnader över tid. 

Vibrationer från tung trafik på väg 141 har mätts i byggnadsgrund på Klinte Kyrka. 

Resultatet presenterades i Bilaga F.2. PM. Vibrationsmätningar i Klinte Kyrka februari 

2018, daterat 2018-02-28. Uppmätta markvibrationer låg på ca 2% av beräknat 

riktvärde för när det föreligger risk för byggnadsskada.  

Vibrationer från sprängning har ej uppmätts i Klinte Kyrka och inte heller på 

Klintberget. Vibrationer från sprängning har dock uppmätts i byggnader som ligger 

betydligt närmare kalkbrottet. Vid de mätningarna låg uppmätta vibrationer från 

sprängningar under riktvärde med god marginal. Vibrationer uppmättes till 1,25 mm/s 

PEAK ca 460 meter från sprängplatsen (2017-12-21, Klinte Lilla Snögrinde 1:50), i 

riktning mot kyrkan. Vibrationerna ligger därmed antagligen under 3,75 mm/s PEAK 
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(beräknat riktvärde från vibrationer från sprängning för Klinte Kyrka) vid Klinte Kyrka, 

som ligger ca 1400 meter ifrån kalkbrottet.  

För att med säkerhet helt kunna utesluta risk för byggnadsskada på Klinte Kyrka 

planeras det ändå för mätning av vibrationer från sprängning i Snögrinde-täkten under 

2019. 

Vibrationsmätningar gjordes i fundament till Klinte Kyrka under perioden 2018-02-06 

till 2018-02-28. Avsikten med mätningen var att mäta vibrationer från tung trafik som 

passerade på Väg 141. Ingen sprängning gjordes under mätperioden. 

Inga av de mätningar som hittills gjorts har visat på vibrationer (från sprängning och 

tunga transporter) eller luftstötvågor av den storlek att det föreligger risk för skada på 

byggnad. 

 

2.3 Vibrationers påverkan på rörligt friluftsliv  

I aktbilaga 45 framförs oro att vibrationer från sprängningar i kalkbrotten skall 

medföra påtaglig skada på det rörliga friluftslivet. 

Det specificeras inte i yttrandet hur rörligt friluftsliv påverkas av vibrationer. 

Riktvärden för vibrationer avser risk för skada på byggnad eller risk för 

komfortstörning pga av vibrationer i bjälklag inomhus. De markvibrationer i 

omgivningen det handlar om är helt ofarliga för människor. Om de upplevs alls, så 

känns det normalt sett som att det lätt vibrerar till lite under fötterna under några 

sekunder per sprängning.  

 

2.4 Luftstötvågors påverkan på byggnader och människor 

I aktbilaga 59 framförs synpunkten att maximalt tillåtet värde på luftstötvåg skall vara 

100 Pa mätt som frifältsvärde och att detta värde skall underskridas vid alla 

sprängtillfällen. 

Gällande byggnadsskada anger SS 02 52 10 riktvärde för när det föreligger risk för 

skada på byggnad till 500 Pa. 

Det har i andra fall (MÖDs M 9233-13) ställts villkor på lägre nivåer, 100-150 Pa, där 

man tagit hänsyn till skrämseleffekter och oro för påverkan på byggnader.  

Vid mätning av luftstötvåg 2017-12-21 (Bilaga F.1. Rapport A sprängning 171221, 

daterat 2018-01-29) uppmättes 18,5 Pa reflektionstryck, vilket motsvarar ca 9 Pa 

frifältsvärde. 

2.5 Vibrationers och luftstötvågors påverkan på djurliv  

I aktbilaga 22 framförs oro att markvibrationer från sprängningar i kalkbrotten skall 

störa djurlivet, såväl vildlevande djur och fåglar, lantbruksdjur och husdjur.  

Rörande fysisk skada till följd av markvibrationer eller luftstötvågor är de nivåer som 

förekommer helt ofarliga för människor och det finns inget som tyder på att de då 

skulle kunna medföra några medicinska problem för några andra landlevande däggdjur 

heller. 
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Rörande störning, stress och annan negativ påverkan till följd av markvibrationer eller 

luftstötvågor finns det väldigt lite dokumenterat i litteraturen.  

I BILAGA H redovisas yttrande från Ulla-Carin Carlsson-Lindqvist, som har mångårig 

erfarenhet av träning av polishästar (d.v.s. träning att motverka allt som annars 

framkallar hästens grundläggande flykt- och försvarsbeteende). Yttrandet behandlar 

hästar. 

Rörande får och lamm har vi inte kunnat finna något i litteraturen rörande påverkan 

från vibrationer eller luftstötvågor. Situationen är inte unik, exempelvis ligger det en 

fårhage ca 275 m från Stucks Kalkbrott på Gotland. Där har det enligt uppgift från 

verksamheten i Stucks inte noterats någon påverkan på får/lamm eller andra djur till 

följd av markvibrationer. 
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