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När behöver du tänka på 
omgivning påverkan?
En riskanalys bör upprättas då planerade arbeten riskerar att ge upphov till 
markvibrationer, så som vid: 

• Sprängning

• Schaktning 

• Packning 

• Spontning 

Riskanalysen identifierar eventuella risker som behöver hanteras, så som 
vibrationskänslig verksamhet, känsliga byggnader eller befintliga undermarksan-
läggningar. Efter att riskanalysen har upprättats föreslås eventuella åtgärder för att 
hantera identifierade risker. Detta omfattas vanligtvis av syneförrättning (för- och 
efterbesiktning) och vibrationsmätning. 

Tjänsteutbud

Riskanalys

Genom att tidigt identifiera 
projektets risker kan dessa 
hanteras på ett kostnads-
effektivt sätt.

Syneförrättning

Sprickor och skador i 
byggnader kan uppkomma 
i samband med markvibra-
tioner. Därför är det viktigt 
att inför vibrationsalstrande 
arbeten genomföra en 
besiktning.

Vibrationsmätning

Genom att mäta får kunden 
ett underlag för hur 
omgivningen påverkas av 
byggnationen och oönskade 
överraskningar kan 
undvikas.

Övriga mätningar och åtgärder

Med vår samlade kompetens er-
bjuder vi även andra tjänster på 
området, t ex ljudnivåmätning, 
luftstötsmätning, inklinometer-
mätning, deformationsmätning 
och vibrationsisolering.

Tredjemanshantering

Vi bistår och avlastar 
våra beställare genom att 
bemöta och hantera frågor 
och reaktioner från de som 
berörs av byggprojektet.

Skadereglering

Ibland uppstår skador i 
samband men vibrations-
alstrande arbeten. Vi har då 
en opartisk roll i att utreda 
om det finns ett samband 
mellan uppkomna skador och 
utförda byggnadsarbeten. 

Riskanalys upprättas
Gärna redan i projekteringsstadiet

Förbesiktning
Tillfälle att bemöta frågor 
från tredje person

Montering av 
mätinstrument
Enligt föreskrift i riskanalys

Vibrationsmätning
Övervakning av inkommande 
vibrationer, 
uppföljning och rådgivning

Efterbesiktning och 
demontering av 
mätinstrument

Slutrapport
+ ev skadereglering

Exempel på arbetsgång


