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BAKGRUND
Vid ett anläggningsprojekt identifie-
ras i ett tidigt stadium de byggnader 
som påverkas av anläggningen. För att 
kunna bedöma kostnader för förebyg-
gande och reparerande åtgärder i sam-
band med projektet utförs en förstudie 
där berörda byggnader identifieras och 
eventuella förebyggande åtgärder be-
stäms. 

Det finns idag standarder att tillgå för 
bedömning av påverkan på byggnader 
vid vibrationer inducerade av bland an-
nat sprängningar och pålning. Dessa 
standarder beskriver en arbetsgång 
för riskanalys och framtagning av rikt-
värden för tillåten vertikal svängnings-
hastighet. Motsvarande standard för 
bedömning av påverkan på byggnader 
orsakad av en tillfällig eller permanent 
grundvattensänkning finns idag inte att 
tillgå. 

SYFTE
Syftet med detta examensarbete är att 
arbeta fram en metodik för att risk-
klassificera byggnader vid grundvat-
tensänkningar och dess efterföljande 
marksättningar. Metodiken är avsedd 
att användas under inledande förstu-
dier för att skapa en uppskattning av 
antalet riskobjekt genom en omräkning 
av totalsättning till en kategoriserad 
skaderisk. Rapporten kommer beskriva 
en grundvattensänknings möjliga mil-
jöeffekter som ger upphov till marksätt-
ning, där fokus ligger på ökad effektiv-

spänning som är en oundviklig effekt 
vid sänkt portryck. Arbetet behandlar 
hur de geologiska enheternas struktur 
och egenskaper påverkar den resulte-
rande sättningen. Vidare beskrivs re-
sulterande skador på byggnader inom 
grundvattensänkningens utbrednings-
område. Målgruppen för rapporten är 
konsulter inom branschen med ansvar 
för riskanalys av sättningsskador.

METOD
En omfattande litteraturstudie genom-
förs för att kunna arbeta fram den 
tilltänkta metodiken. Litteraturstudien 
kommer att vara vägledande för vilka 
variabler som bör väljas som indata till 
en riskanalys. Vid behov kommer plats-
besök och intervju med sakkunniga 
inom området att ske. Förhoppning 
finns att i slutskedet av arbetet göra 
en utvärdering av framarbetad metodik 
inom ett aktuellt projekt. 


