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1 Innledning

COWI AS har på oppdrag fra Plan og Oppmåling Valdre s AS (POV) gjort en

oppsummering av vibrasjonsmålinger som tidligere ha r blitt gjennomført i

forbindelse med sprengningsarbeid på Valdres pukkve rk i Nord-Aurdal

kommune.

Målingene ble utført på grunnmur til hus med adress er Oslovegen 569 og

Kalplassvegen 16 med henholdsvis om lag 200 meter o g 330 meter avstand fra

sprengningspunkt.

Vibrasjonsnivå er angitt i salverapport 030611-003 D KM utarbeidet av Kroon

Maskin AS, datert 21.03.2017.

2 Grenseverdier og vurderinger

Det anbefales å fastsette grenseverdier for sprengn ingsarbeid i henhold til

standard NS 8141: 2001 " Måling av svingehastighet og beregning av veiledend e

grenseverdier for å unngå skade på byggverk "

Grenseverdiene settes for å unngå skader. For alle typer byggverk gjelder en

grenseverdi for toppverdi av frekvensveid svingehas tighet i vertikal retning på

byggverkets fundament eller grunnmur (V f).

Det bemerkes at NS 8141 omfatter kun risiko for ren e vibrasjonsskader og ikke

skader fra deformasjoner/setninger i grunnen.

Tabell 1 viser grenseverdier for husene i Oslovegen 569 og Kalplassvegen 16.
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Tabell 1 Krav for rystelser i NS 8141:2001

Eiendom Kommentarer fra

tilstandsrapport

Type

anleggsarbeidet

Veiledende

Grenseverdi, Vf

(mm/sec)

MP1: Oslovegen 569 Fundament: steinmur Sprengning 17

MP2: Kalplassvegen 16 Fundament: betongmur Sprengning 17

Resultat fra målinger er vist i Tabell 2. Vibrasjon snivå ligger under anbefalte

grenseviser gitt i Tabell 1. Hvis avstanden fra sal ven blir mindre 150 meter, kan

vibrasjonsnivåene overskrider grenseverdien på 17 m m/sec, forutsatt at samme

salveplan brukes.

Tabell 2 Målingsresultater

Målepunkt Vibrasjonsnivå (V f) Omtrentlig Avstand fra

Salve

MP1: Oslovegen 569 10,6 mm/sec 200 meter

MP2: Kalplassvegen 16 4,1 mm/sec 330 meter

Vedlegg

› Salverapport 030611-003 D KM utarbeidet av Kroon Maskin AS, datert

21.03.2017



[elg »  [()-]

SALVEPLAN OG SALVERAPPORT '  ' ' ' '

Tiltakshaver: Side: 1 av 2

Ansvarlig utførende: Sist rev. 21.03.17

Prosjekt: Dok.Id: 030611-003 D KM

Prosjektnr; L/ // Dato /sign.=

Salve lan (skal værg'lgjenge/ig for byggherren før sa/ven avfyres)

l  Arbeidssted LP _  ___ ___ l  Sk tebas  l  3—q

Salve nr. [_ _ Dato ] Z  Ø  l-l' Salvetids ufld l_ _

Borin * i .  ___ __

Hullavstand (E)— Z 3 Forsetnin (V) % Pallhø de (m) : Boremeter (m) [057-

U—nderborin (m) l  [  Volum  f'ell  i  salva (m3) l I  Totalt antall hull (stk.) Cré—l

BorehullsdiaEter—(mm) '  q  F'ellt e ' .

Sle er  (1—5), 1=  m e 3 Vann under borin (1—5) g Avvik under borin Ja Nei __

Hvis avvik, s esifiser  i  kommentarfelt Si n. borer &  C" . _ —l

Lading" ._ . 7

T e tennere [U  0  (U EC W, , .  Dynamitt (k ) /S—C Anolitt (k  )  _

Anfal] tennere  q  (7 Ulada len de (m) Z Det. lunte (k ) Slurry (k  ) OL]

Antall koblin sblokker / 0  "0 Egg—(kg)

Antall intervall ]  1 "1- g  'L/  C Totalt (k )__ ”SÅ  0  Z

Fordemnin (fraks'on) _

Koblin er/motstand s'ekket? ! Ja Ne'K— ____

Matter Not Duk In en Annen dekning, spesifiser i
Mengde og type dekning (m2) kommentarfelt

Skisse re nes  °  baksiden av arket seff fra siden  a  ovenfra i sfi ena'e rafi/ fra venstre mot  h  re.

Dato Kl. Si n. odk'ent bruker HP I  MP ,9 [0.6

Salvera ort (uff //es etter at sa/va er avf rf) _

S rut Ja Nei Hvis Ja,s esifiser i kommentarfelt R stelse (mm/s) [

O  stod det uønsket hendelse/avvik? Ja Nei Hvis  J_q_,_beskr‘iv hendelse  i  avviksra ort (D3-1803)

Kommentarer M PZ, KÅL P4433 CI,]

MP! HUS ,, tae

! Dato .  Kl_.__. Sign—.godk'ent bruker


