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Lansering av NS 8141 

Vi sprenger mye berg i Norge: 

 Omsatt: 70.000 tonn  sprengstoff / år 

 Tunneler: 5 mill. fm3 berg / år 

 Bergverk: Solgt 100 mill. tonn / år 

- Verdi 13 Mrd. NOK, eksport 7.6 Mrd. NOK 

- Antall årsverk: Mer enn 6000 

Vår evne til effektiv bergsprengning er avgjørende for 

utvikling av infrastruktur, næringsliv, forvaltning, 

velferd og boliger – og for våre bergverk. 

Rystelser er en uønsket men uunngåelig virkning av 

sprengning som vi må holde under kontroll.  



Lansering av NS 8141 

Vi har også mye bløt grunn i Norge: 

Peling, spunting 

Komprimering 

Graving, rivning, pigging 

Trafikk 

Annen anleggsvirksomhet 

og trafikk skaper rystelser: 

Standarder og retningslinjer 

er avgjørende for å ha 

kontroll på rystelsene og 

unngå at de fører til skader. 



Norge har hatt standard for rystelser fra sprengning etc. siden 1993: 

1. utgave 1993: 

Vibrasjoner og støt i byggverk 

Veiledende grenseverdier for 

sprengningsinduserte vibrasjoner 

 
2. utgave 2001: 

Vibrasjoner og støt 

Måling av svingehastighet og beregning av veiledende 

grenseverdier for å unngå skade på byggverk 

 
2007 – 2008: 

Tid for revisjon /  

Bransjen ønsket revisjon, omarbeiding og utvidelse. 

 
 3. utgave 2013-2014: 

Vibrasjoner og støt 

Veiledende grenseverdier for bygge- og 

anleggsaktivitet, bergverk og trafikk 

Lansering av NS 8141 



Arbeider med den nye standarden er nå fullført!  
Den består av tre delstandarder. 

Lansering av NS 8141 

Disse ble i dag overrakt til direktør Jane Bordal i Vegdirektoratet og  

Brede Nermoen i Jernbaneverket. 



NS 8141 3. utgave 2013 - 2014: 

 Del 1: Virkning av vibrasjoner og lufttrykkstøt fra sprengning 

på byggverk, inkludert tunneler og bergrom 
Inkl. separat tillegg D: Virkning på mennesker av vibrasjoner fra sprengning i 

nærheten av boliger 

 Del 2: Virkning av vibrasjoner på byggverk fra annen 

anleggsvirksomhet enn sprengning og fra trafikk 

 Del 3: Virkning av vibrasjoner fra sprengning på utløsning av 

skred i kvikkleire 

 

 Vibrasjoner fra sprengning og annen anleggsvirksomhet. 

Veiledning til NS 8141-1 og NS 8141-2 

 

 

Vibrasjoner og støt 

Veiledende grenseverdier for bygge- og 

anleggsvirksomhet, bergverk og trafikk   

Lansering av NS 8141 

NS 8176 ! 



NS8141: 2013 - 2014 

Hva standarden nå dekker:  

Definere hvordan vibrasjoner skal måles 
Gi veiledende grenseverdier for å unngå skade. 

Oversikt over hva de tre delene dekker: 

Del Kilde Effekt Objekt 

1 Sprengning Vibrasjon 

Lufttrykk 

Bygninger 

Tunneler og bergrom 

Mennesker 

2 Anleggsaktivitet 

Trafikk 

Vibrasjon Bygninger 

3 Sprengning Vibrasjon Skred i kvikkleire 

+ Veiledning til NS 8141 

Det som er vist i blått er utvidelser i forhold til tidligere utgaver 

Lansering av NS 8141 



Revidert NS 8141:2013-2014 

Hva bransjen ønsket – og hva den har fått: 

 Utvide standardens omfang – ta med: 
 Lufttrykkstøt fra sprengning i tillegg til vibrasjon - Forsvarsbygg 

 Tunneler og bergrom i tillegg til bygninger 

 Trafikk – Vegdirektoratet og Jernbaneverket 

 Virkning på mennesker – Bergindustrien (NS 8176) 

 Utløsing av skred i sensitive masser – Vegdirektoratet /Jernbaneverket / NIFS etter Kattmarka 2009*   

 Justere skjevheter i grenseverdiene: 
 Øke grenseverdiene for bygninger på bløt grunn 

 Redusere grenseverdiene for bygninger på berg på lang avstand 

 Redusere grenseverdien direkte på berg på kort avstand 

 Bedre håndtering av sammensatt fundamentering 

 For øvrig opprettholde grenseverdiene på samme nivå som tidligere 

 Komme bort fra grenseverdier som avhenger av 

avstand, grunnforhold og fundamentering 
 Utnytte mulighetene i moderne måleteknikk 

      Siste punkt krevet et omfattende utviklingsarbeid og mye data 

 

 

 

Lansering av NS 8141 



Revidert NS 8141:2013-2014 

Vibrasjonsmål: Hva bestemmer skadepotensialet for en bygning? 

Bygningen: 
 - Type 
 - Materiale 
 - Tilstand 
 - ...... 

Vibrasjonen: 
 - Styrken  Toppverdi av svingehastighet 

 - Frekvensen!! 
 - ........ 
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 Recordedd vibration

 Peak value - Recorded vib.: 14.9 mm/s at 0.247 s after trig

 Trig at time            : 17:10:09

Periode: T ?? 

Frekvens: f = 1/T 

Toppverdi av svingehastighet: 

Lansering av NS 8141 



Rystelser med lav frekvens er mer skadelige for 

bygninger enn rystelser med høy frekvens: 

Lavfrekvente rystelser gir større 
påkjenning på byggverket enn mer 
høyfrekvente vibrasjoner når de er 
målt som svingehastighet. 

Revidert NS 8141:2013-2014 

Lansering av NS 8141 

Hva vi ønsket var å finne et nytt 
vibrasjonsmål der samme styrke 
gir samme skadepotensiale 
uavhengig av frekvens. 



Revidert NS 8141:2013-2014 

Berg 
Løsmasse 

Fundament 

Avstand Avstand 

 Kort avstand 
 Fast berg 
 Direkte fundamentering 
 Hardganger 
 Kompresjonsbølger 

Fører til høy frekvens 

 Lang avstand 
 Løst berg 
 Bløt grunn 
 “Myk” fundamentering 
 Overflatebølger 

Fører til lav frekvens 

Fundament 

Lansering av NS 8141 

Utbredelsesveien bestemmer frekvensen på rystelsene! 



Nytt vibrasjonsmål: – Hvordan ta hensyn til frekvensen? 
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DIN Zeile1: Commersial

DIN Zeile2: Dwellings

DIN Zeile3: Sensitive

USA - OSM:

2 – Direkte:  
       Grenseverdien avhenger 
       av frekvensen 
          Som DIN4150-3 og USA-OSM 

3 – Frekvensveiet vibrasjonsmål - filter:  
Vibrasjonsmål som automatisk gir mer vekt til vibrasjoner med  
lav frekvens og mindre vekt til vibrasjoner med høy frekvens. 

      Grenseverdien avhenger bare av byggverkets egenskaper. 
         

1 – Indirekte:  
       Grenseverdi avhenger av avstand 
       grunnforhold og fundamentering. 
        Som NS8141:2001/1993 (og SS460 4866)  

v = vo Fg Fb (=kb km kf ) Fd Fk  

Fundament 
Grunnforhold 

Avstand 

?????? 

Lansering av NS 8141 

Revidert NS 8141:2013-2014 



Hvordan frekvensveiefilteret virker: 

Rystelser med høy frekvens: 
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Filter: 

• Bløt grunn 
• Lang avstand 
• ”Mykt” fundament 
• Overflatebølger 

• Fast berg 
• Kort avstand 
• Direkte på berg 
• Volumbølger 

Rystelser med lav frekvens: 

Frekvens 
Lav                          Høy 

Uveid  
Svingehastighet – 
Toppverdi: 

Frekvensveid  
Svingehastighet –  
Toppverdi: 

Lansering av NS 8141 

Revidert NS 8141:2013-2014 



Målekjede med frekvensveiefilter ordner det hele! 

999 Enkel instrumentering: 
 Filter inn i instrument eller i sensor 

Sensor Instrument 

Instrument Dataserver 
m/ filterprogram 

Mobiltelefon 
SMS 

Avansert målekjede – som nesten alle i Norge bruker: 

Dette ordner instrumentleverandørene! Bruker kan glemme frekvens! 

Standarden beskriver også hvordan tidligere type instrumenter kan brukes! 

Sensorer 

 Toppverdi av frekvensveid 
      svingehastighet 

 Toppverdi av  
     frekvensveid 
      svingehastighet 

Lansering av NS 8141 

Revidert NS 8141:2013-2014 



Etter ny standard justeres måleverdien automatisk for frekvens.  

Før justerte vi grenseverdien for grunnforhold, avstand og fundamentering. 

Gammel standard 
NS 8141:2001 

Ny standard 
NS 8141-1:2013 
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Lansering av NS 8141 

Revidert NS 8141:2013-2014 



Praktisk bruk av den nye standarden – Del 1 
Bestemme grenseverdi:  Sprengning - Bygninger 

 v0 : Basisverdi = 35 mm/s 

 Fb : Byggverksfaktor / type  - Som tidligere 

 Fm : Byggmaterialfaktor       - Som tidligere 

 Ft :  Byggtilstandsfaktor       - NY !!  

 

 Fv: Varighetsfaktor 

      Skiller permanent fra midlertidig virksomhet – NY 

 Glem:  Avstand, grunnforhold og fundamentering 

 

0f b m t vv v F F F F    

Grenseverdi = Toppverdi av frekvensveid svingehastighet:  
Avhenger kun av byggverkets egenskaper: 

frekvensveid  
svingehastighet 

Revidert NS 8141:2013-2014 

Lansering av NS 8141 



Bestemme grenseverdi som toppverdi av frekvensveid svingehastighet 

Tabeller for å lese av de enkelte faktorene 

Tabell 1:                    Type byggverk Byggverksfaktor 

Fb 

Tunge konstruksjoner, for eksempel broer, kaier og forsvarsanlegg 1.7 

Industri- og kontorbygg 1.2 

Vanlige boliger 1.0 

Spesielt følsomme bygninger, for eksempel bygninger med høye 

hvelv eller konstruksjoner med store spennvidder, ømtålige 

bygningsdetaljer (kakkelovner, gipsstukkaturer, marmortrapper og 

lignende), historiske bygninger og ruiner 

0.7 

Tabell 2:              Hovedmateriale Byggmaterialfaktor 

Fm 

Armert betong, stål og tre 1.2 

Uarmert betong, tegl, betonghulstein, murverk, lettklinkerbetong o.l.  1.0 

Porebetong og lignende 0.8 

Tabell 3:                    Byggverkets tilstand Byggtilstandasfaktor 

Fm 

Normal 1.0 

Ømtålig 0.8 

Tabell 4:                    Type sprengningsvirksomhet Varighetsfaktor 

Fv 

Midlertidig ( mindre enn 12 mnd.) 1.0 

Langvarig virksomhet ( steinbrudd, gruvedrift o.l.) 0.7 

Lansering av NS 8141 

Revidert NS 8141:2013-2014 



Måling etter den nye standarden: 

 Hovedregel som før:   

Vertikal måling på fundament / grunnmur 

 

 Tillegg: 

 Måling også horisontalt og vertikalt (trealsielt) 

på avstand mindre enn10m 

 Måling horisontalt oppe i høye bygninger 

 

 Krav om måling gjennom hele 

sprengningsperioden / anleggsperioden 

 

 Egne regler for måling i tunneler og bergrom 

og for måling av lufttrykkstøt. 

Revidert NS 8141:2013-2014 

Lansering av NS 8141 



Målekjede med frekvensveiefilter ordner det hele! 

999 Enkel instrumentering: 
 Filter inn i instrument eller i sensor 

Sensor Instrument 

Instrument Dataserver 
m/ filterprogram 

Mobiltelefon 
SMS 

Avansert målekjede – som nesten alle i Norge bruker: 

Dette ordner instrumentleverandørene! Bruker kan glemme frekvens! 

Standarden beskriver også hvordan tidligere type instrumenter kan brukes! 

Sensorer 

 Toppverdi av frekvensveid 
      svingehastighet 

 Toppverdi av  
     frekvensveid 
      svingehastighet 

Lansering av NS 8141 

Revidert NS 8141:2013-2014 



Rystelser fra sprengning – virkning på mennesker: 

Revidert NS 8141:2013-2014 

Lansering av NS 8141 

Del 1 – Tillegg D 

frekvensveid 
svingehastighetRel. NS 8176 



Grenseverdi og måling etter ny standard - Del 1: 

,f tunnelv Tabellverdier

Revidert NS 8141:2013-2014 

Lansering av NS 8141 

Tunneler og bergrom: 

frekvensveid 
svingehastighet

>8m ?

Toppverdi av 
frekvensveid 
svingehastighet 

, :f tunnelv

Treaksial måling: 

Prosedyre for å fastsette målepunkt: 



Grenseverdi og måling etter ny standard: 

Revidert NS 8141:2013-2014 

Lansering av NS 8141 

Annen anleggsvirksomhet og trafikk 

frekvensveid 
svingehastighet

Toppverdi av 
frekvensveid 
svingehastighet 0f b m t kv v F F F F    

 v0 : Basisverdi = 35 mm/s 

 Fb : Byggverksfaktor / type  - Som for sprengning 

 Fm : Byggmaterialfaktor       - Som for sprengning 

 Ft :  Byggtilstandsfaktor       - Som for sprengning 

 Fv:  Kildefaktor 

       



Rystelser fra sprengning –  

Fare for utløsing av skred Del 3. 

Grenseverdi vf  = 45 mm/s 

Revidert NS 8141:2013-2014 

Lansering av NS 8141 

Tilsvarer omtrent v  = 25 mm/s i uveid svingehastighet 

Resultat av SVV / JBV / NIFS - prosjekt 



Vibrasjoner fra sprengning og annen anleggsvirksomhet 

Veiledning til NS 8141- Del1 og Del 2:2013 

a
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d

 
   

  

Dekker: 
• Avstander fra 3m til 4500m 
• Ladning per intervall fra 0.1kg to1000kg 

Lansering av NS 8141 

Revidert NS 8141:2013-2014 

Grunnlag for beregning av toppverdi av frekvensveid vibrasjon.  

Basert på en stor mengde vibrasjonsdata og sprengningsdata 

Prosjektoppgave og masteroppgave Sondre Gjengedal - NTNU 

vf   - Toppverdi av frekvensveid svingehastighet [mm/s] 

KG  - Grunnkoeffisient 

Q  - Ladning per tennerintervall [kg] 

d   - Skråavstand [m] 

Basisformel 

Bergeningsdiagrammer som alternativ til 
formler. 

En APP for Mac og Androide er under vegs 

Stor variasjon fra sted til sted: 
  Prøvesprengning og oppfølging av vibrasjoner 



Erfaringer fra arbeidet med NS 8141 

 En flott komité – Bredt sammensatt, stor kompetanse 

 Imponerende innsats faglig og arbeidsmessig i arbeidsutvalgene 

 Entusiastisk og stødig ledelse fra Standard Norge 

 Finansiering: Uten den hadde det ikke blitt noen standard 

 Ønsket å arbeide mest mulig faktamessig + erfaringer 

 - Krever mye data!!! 

 La opp til å samarbeide med Sverige – de kom ikke i gang. 

 Innsamling av data tok mye ressurser – skulle gjerne hatt mer data 

 Gav oss ut på upløyd mark med frekvensveid vibrasjon. 

Vel så mye et utviklingsprosjekt som ren standardisering 

 Tok lang tid – tålmodige aktører 

 Oppgaven med skred og vibrasjoner kom til under løpet 

Lansering av NS 8141 

Revidert NS 8141:2013-2014 



Hvor står vi – hvor er veien videre. 

 Vi har en ny standard.  

La oss i ro og mak ta den i bruk å lære den å kjenne.  

 Vanlig intervall for å vurdere revidering av standarder er 5 år. 

La oss håpe det blir en minimums-revidering. 

 Hvordan skal vi ta vare på erfaringene fremover?  Hvem tar initiativ? 

- Målesystemene gir oss store mengder vibrasjonsdata! 

- Hvordan koble dem med salvedata, bergdata og skadedata? 

 

 Sverige er nå i gang med sitt arbeid – 5års løp.  

Vi må få til noe felles? 

 

 Vi har i 2014 hatt et betydelig skred i kvikkleire/ ustabile masser, ved 

Statland 29/1. For det meste undersjøisk. 

Rystelser fra vibrokomprimering vurderes  

som en av mulig utløsende årsaker.  

– Hvor står NS 8141 – Del3? 

 

 Til info! 

Standard Norge arrangerer kurs om 

nye NS8141 torsdag 30 oktober. 

 
Lansering av NS 8141 

Revidert NS 8141:2013-2014 



Lansering av NS 8141 

Revidert NS 8141:2013-2014 

Takk for oppmerksomheten! 

 

Takk til alle som har bidratt til at vi har fått  

den nye standarden! 



End 

C. Madshus 


