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Förord
 

Kulturhistoriska byggnader moderniseras och underhålls, stadsbilden 
som de är en del av förtätas och infrastruktur utvecklas. Förändring-
arna ger upphov till vibrationer av olika slag och forskning behövs om 
hur dessa påverkar den historiska konst som kan finnas i byggnaderna. 
Riksantikvarieämbetet initierade ett forsknings- och utvecklingsprojekt 
(FoU) för att ta fram mer kunskap om hur olika former av vibrationer kan 
påverka konstobjekt i byggnader. 

Den här rapporten redovisar resultaten från FoU-projektet Vibratio
ners påverkan på arkitekturbunden konst. Projektet har undersökt vilken 
påverkan vibrationer från byggnadsarbete, sprängningar och under-
hållsarbeten kan ha på konst i kulturhistoriska byggnader. Rapporten 
ger fördjupad kunskap om vibrationers mångfacetterade karaktär i rela-
tion till konstens material. 

Projektet har utvecklat ett provningsförfarande för att bygga upp 
fakta som gör det möjligt att i framtiden prognostisera vibrationers fak-
tiska inverkan på konst. För att undvika omgivningens påverkan har 
projektet i laboratoriemiljö studerat vilken påverkan olika typer av vibra-
tioner från byggverksamhet kan ha på arkitekturintegrerade konstverk. 

Projektet har utförts i tre etapper i samarbete med Cultural Heritage 
Agency of the Netherlands.

Etapp ett och tre har finansierats med Riksantikvarieämbetets anslag för
forskning och utveckling (FoU). Etapp två är finansierad med kyrkoantikva-
risk ersättning (KAE) genom ett nationellt projekt vid Svenska kyrkan.

Riksantikvarieämbetet vill med den här ökade kunskapen, bidra till 
att förstärka skyddet för byggnadsanknuten konst i samband med bygg- 
och andra infrastrukturprojekt. Förhoppningen är, att med projektets 
resultat, ge ökade insikter om risker vid vibrationsalstrande arbeten och 
inspirera till fortsatt forskning som bidrar till bevarande av konst som är 
integrerad i historiska byggnader.

För framförda åsikter och sakupplysningar svarar författarna. 

Lars Amréus 
riksantikvarie 

Riksantikvarieämbetets anslag för forskning och utveckling, FoU, syftar till att utveckla kun
skapsuppbyggnad och stimulera till forskning om kulturarvet och kulturmiljön. FoU-anslaget 
används för att stödja forskningsprojekt som befinner sig i mötet mellan kulturpolitik, kunskaps
uppbyggnad om kulturmiljöer samt de vetenskapliga disciplinerna. 
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Sammanfattning 

Konst är sammansatt av en stor variation av material med en oförutsäg-
bar kvalitet. Hur historiska material reagerar på påverkan från omgiv-
ningen, i detta fall vibrationer, är ett outforskat område. Det finns få 
studier över hur konst som består av fasta delar i en historisk byggnad 
reagerar på vibrationer. Vibrationsfrågan blir mångfacetterad efter-
som påverkan från vibrationer inte sker isolerat, utan samverkar med 
påverkan från andra omgivningsfaktorer som klimat, ljus och luftföro-
reningar.

Mot denna bakgrund initierade Riksantikvarieämbetet detta forsk-
nings- och utvecklingsprojekt (FoU). Projektet har undersökt vilken
påverkan olika former av byggrelaterade vibrationer kan ha på arkitektur-
integrerad konst. Syftet med projektet har varit att i laboratoriemiljö, iso-
lerat från annan omgivningspåverkan, studera vilken påverkan olika typer
av vibrationer från byggverksamhet kan ha på fast konst i byggnader.

Utöver detta har det genom regelbundna workshoppar undersökts 
hur vibrationer uppfattas som ett hot mot det materiella kulturarvet. 
Inom workshopparna har det förts dialoger kring hur risker kan hante-
ras genom att introducera riskhanteringsmodeller och monitorerings-
metoder, vilka utvecklats för kulturvård i andra länder. Workshopparna 
har gett perspektiv på en forskning som annars kan bli för detaljfokuse-
rad och teknisk. 

Projektets provningar i vibrationslaboratorium visar en differentierad 
bild av hur olika typer av vibrationer kan påverka material som förekom-
mer i arkitekturintegrerad konst. 

Sammansättningen i ytskikten (färgen) visade sig vara av central bety-
delse. Ytskikt med löst bundna pigment (kohesionsbindning) reagerade 
direkt på påverkan från vibrationer till skillnad från filmbildande (adhe-
sionsbundna) ytskikt. Sprängningsrelaterade vibrationers påverkan på 
ytskikt var generellt låg för samtliga provningsserier. Adhesionsbundna 
ytskikt med reducerad vidhäftning visade inte på någon påverkan från 
denna typ av vibrationer. Testserien som motsvarade två års kontinuer-
liga sprängningar med höga vibrationshastigheter kunde inte fastställa 
en kumulativ förändring i materialen. För att kartlägga effekternas olika 
aspekter behövs det under längre tid utföras betydligt fler provningar i 
vibrationslaboratorium.

 Vibrationspåverkan vid underhåll och ombyggnader kan medföra en 
påverkan på den fasta konsten. Detta visade en av testserierna, vilket är 
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i samstämmighet med erfarenheter som tidigare förts fram av English 
Heritage och British Museum.

Det är av vikt att framtida studier inom området även omfattar under-
sökning av kombinationseffekter av omgivningspåverkan där vibratio-
ner, klimat och eventuellt ljus beaktas.

En viktig erfarenhet från projektet är att fakta om objektens tillverk-
ningssätt och materialsammansättning har stor betydelse för att kunna 
prognostisera och hantera vibrationsrelaterade risker. Det kunde konsta-
teras att det i Sverige sällan utförs undersökningar av tillverkningssättet 
hos olika typer av byggnadsanknuten konst. 

Monitoreringens roll och vikten av att övervakningen av påverkan sker 
med flera metoder som kompletterar varandra, har trätt fram som cen-
tralt i denna studie. Monitoreringen fastställer om, när och hur påver-
kan har skett. Det är genom en kombination av mätningar och visuell 
övervakning som beslut kan tas om det har skett en påverkan eller inte 
vid en viss vibrationspåverkan. 

Omgivningspåverkan relaterad till vibrationer har mycket gemensamt 
med forskning som är utförd kring klimatpåverkan på kulturhistoriska 
material. Aktuell forskning inom klimat för fram rådet att inte foku-
sera på att formulera så kallade ”säkra värden” i standarder. Begräns-
ningar med ”säkra värden” har diskuterats inom projektet i relation till 
att det länge rått en avsaknad av att korrelera uppmätta värden med 
visuell monitorering som ger fakta om när och hur påverkan yttrar sig i 
konstverk som är integrerade i arkitektur.

Resultaten från detta projekt visar att det är angeläget att skapa ett 
enhetligt och holistiskt förhållningssätt till omgivningspåverkan där 
vibrationen är en art av påverkan som verkar parallellt med fler faktorer 
i omgivningen. Tre punkter sammanfattar de viktigaste aspekterna som 
måste analyseras i relation till varandra när vibrationspåverkan planeras 
i en byggnad med konst som är fast integrerad i dess arkitektur: 

• Konstens materialsammansättning, konstruktion och

historiska förändringar. 


• Arten av förväntad vibrationspåverkan över tid. 
• Fakta om vilka vibrationsnivåer som faktiskt når konstobjektet 

eller de kulturhistoriska ytskikten. 

Projektet som här rapporteras har utarbetat en metod för kunskapsupp-
byggnad som är anpassad för vibrationsprovning av konst som förekom-
mer i byggnader. Tillämpningen har gett intressanta resultat kring hur 
olika former av vibrationer kan förekomma vid renovering av kulturhis-
toriska byggnader, stadsförtätning samt vid infrastrukturinsatser. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Vibrationer är en av de omgivningsfaktorer som över tid antas ha kumu-
lativ nedbrytande påverkan på det materiella kulturarvet. Byggrelaterade 
vibrationer kan komma från till exempel sprängning, pålning, schakt-
ning, borrning (relaterade till infrastruktur) eller bilning, borrning och 
spikning (relaterade till underhåll). Det finns såväl nationellt som inter-
nationellt nästintill inga publicerade studier över hur konst som är fast 
integrerad i byggnader, så kallad arkitekturintegrerad konst, påverkas av 
olika typer av vibrationer. 

Påverkan från vibrationer sker samtidigt som den arkitekturintegre-
rade konsten påverkas av andra faktorer i dess omgivning såsom ljus, 
luftföroreningar eller klimat. I likhet med denna omgivningspåverkan 
antas vibrationer verka i en kumulativ process. Hur denna kumulativa 
process sker i relation till olika vibrationskällor och kulturhistoriska 
material är ett outforskat område. När och hur påverkas den arkitektur-
integrerade konstens material och konstruktioner? 

Det finns få faktiska bevis för vibrationers kumulativa effekter. Beho-
vet av att göra riktade studier av detta har upprepade gånger tagits upp 
i internationella publikationer.1 Detta har lett till att riskbedömningar 
och skadepotential av konst relaterade till vibrationspåverkan ofta har 
baserats på antaganden och svag empiri. Rådande antaganden och reso-
nemang saknar spårbarhet till om, hur och när vibrationer är en ned-
brytningsfaktor.

Behovet av att få fram tydligare fakta kring effekterna av vibrationer 
som alstras vid byggprojekt ledde till att Riksantikvarieämbetet initie-
rade forsknings- och utvecklingsprojektet (FoU) Vibrationers påverkan 
på arkitekturbunden konst. FoU-projektet undersöker vilken påverkan 
olika former av byggrelaterade vibrationer kan ha på arkitekturintegre-
rad konst i kyrkliga och profana byggnader. 

1.2 Syfte 
Syftet är att isolerat från övrig omgivningspåverkan studera effekterna 
av olika typer av vibrationer som förekommer vid byggprojekt. Projek-
tet undersöker därutöver hur påverkan från vibrationer kan förebyggas 
genom att tillämpa riskhanteringssystem och dialogformer som används 
inom kulturvård internationellt. 

1. FEILDEN 2003, THICKET T 2002. 
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 1.3 Metoder 
Projektet har tillämpat metoder baserade på materialprovningsförfa-
rande från industrin, konserveringsvetenskap samt monitorering från 
förebyggande konservering. Utöver detta har projektet genom återkom-
mande workshoppar och dialoger undersökt uppfattningen av vibra-
tionsrelaterade risker, samt presenterat internationella riskhanterings-
system. Följande metoder och tillvägagångssätt har kombinerats och 
tillämpats: 

•  Fältundersökningar och litteraturstudier av material och kon-
struktioner inom arkitekturintegrerad konst. Inledningsvis 
utvärderades konstteknologiska studier av byggnadsanknuten 
konst i kyrkor och profana byggnader. Detta gjordes för att få 
fram fakta om vilka materialkombinationer och konstruktioner 
som ska efterliknas vid vibrationsprovningen i laboratorium. 
Undersökningar på plats utfördes kombinerat med studier av 
publicerade undersökningar inom fältet.  

•  Studiebesök för kartläggning av hur industrin testar vibrations-
påverkan på material i andra sammanhang (till exempel förpack-
ningar, bilar och flygplan). Frågeställningarna för besöken var: 
Hur överförbart är detta testningsförfarande på kulturvårdens 
material och behov? Hur kan man ta fram ett provningsförfa-
rande anpassat för projektets syfte och förutsättningar? Besök 
och samtal fördes med SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut i 
Borås, Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm, SAAB Aero-
nautics i Linköping samt Innventia AB, Stockholm. 

•  Vibrationsprovning i laboratorium där representativa objekt har 
isolerats från den omgivningspåverkan som de normalt utsätts 
för i byggnader. I denna laboratoriemiljö har olika vibrations-
signaler och nivåer testats. Parallellt med detta har effekterna 
av vibrationerna systematiskt övervakats (monitorerats). För att 
säkerställa testningens reproducerbarhet har frågeställningar 
bearbetats och blivit belysta i en provningsstrategi (kapitel 3). 

•  Intervjuer och samtal har förts med forskare i Tyskland och 
Sverige för att kartlägga vilka metoder som är relevanta för att 
under vibrationsprovningen övervaka (monitorera) hur före-
målens material förändras under påverkan av vibrationer. 

•  Workshoppar har genomförts för att utbyta erfarenheter mel-
lan verksamma aktörer inom området beträffande riskhante-
ring och övervakningsmetoder av fast konst i byggnader. 
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 2. Canadian Conservation Institute har utvecklat ett ramverk för bevarande av kulturarv i musei   

och arkivsamlingar. Ramverket  Ten Agents of Deterioration bygger på bevarande genom förebyggande  

åtgärder. Ramverket identifierar de tio främsta hoten och hur de kan förebyggas genom att förhindra  

att påverkan sker. 

 3. TOMAZEVIC, ZNIDARIC, KLEMENC, LAVRIC 2006, TORRACA 1988.  

 4. SEDOVIC 1984,  DOWDING 1996,  NORTHWOOD, CRAWFORD, EDWARDS 1963.  

 5. LANGEFORS, KIHLSTRÖM 1978. 

 6.  WERSÄLL, MASSARSCH, BODARE 2009.
  

 7.  ÖRN 2011, sid. 55.
 

 8. HENNINGSSON 2009. sid 56.
 

 9.  HERITAGE, GOWING 2002, GMACH 2014. 

1.4 Teori 
Projektet utgår ifrån det teoretiska perspektivet Ten Agents of Deterio
ration2 som bygger på att historiska material påverkas och bryts ned 
över tid av olika faktorer som finns i omgivningen. Vibrationer är en 
av de tio nedbrytningsfaktorerna. Projektets vibrationsprovning i 
laboratorium bygger på resonemanget att vibrationer har kumulativa 
nedbrytningseffekter på kulturhistoriska material. 

1.5 Forskningsläge 
Nationellt och internationellt har få studier genomförts som fokuserat på 
att utreda hur nedbrytningsprocesser hos kulturhistoriska material rela-
terar till vibrationspåverkan. Den forskning som bedrivits har fokuserat 
på vibrationspåverkan relaterat till den historiska byggnaden som hel-
het, medan konsten som är fast integrerad i byggnaden inte har behand-
lats specifikt. Undersökningar av hur historiska byggnaders murverk 
påverkas av vibrationer inducerade av trafik och byggverksamhet har 
varit föremål för studier.3 Fokus för studierna har främst varit sannolik-
heten för sprickbildning under olika vibrationsscenarier i byggnader.4 

I Sverige har vibrationers effekter på moderna byggnader studerats 
inom bygg-, berg- och sprängteknik.5 Svenska forskare inom området 
geoteknik och byggteknik har ingående studerat vibrationers påverkan 
på byggnaders grundläggning och risker relaterade till detta.6 

Byggnaders konst och kulturhistoriska konstruktioner har dock inte 
behandlats specifikt. Det saknas undersökningar där vibrationseffek-
ter på arkitekturintegrerad konst har varit i centrum. Specifika inven-
teringar av inredning och konst som är integrerad i byggnader utförs 
sällan.7 Det är byggnaden som helhet som är central vid inventeringar, 
kulturhistoriska värderingar eller riskanalyser. Det råder en uppfattning 
om att konsten är indirekt skyddad om själva byggnaden inte påverkas.8 

Vid underhåll och restaurering i historiska byggnader används hand-
verktyg. Effekterna av vibrationspåverkan från olika handverktyg har 
uppmärksammats i internationella studier och pekats ut som en riskfak-
tor för konst och kulturhistoriska ytor.9 I England har det uppmärksam-
mat att puts och färg kan förlora sin vidhäftning till underlaget under 
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påverkan av vibrationer från bilning eller borrning i en byggnad.10 Eng-
lish Heritage har publicerat handledningen Temporary protection of wall 
paintings during building works.11 

De internationella vibrationsstudier som utförts av kulturvårdens 
naturvetenskapliga del, så kallad conservation science, har saknat kopp-
ling till konstens uppbyggnad och sammansättning. Utöver detta har 
dessa studier inte belyst monitorering, riskhantering och problematise-
rat kring möjliga värdeförluster i relation till vibrationer. Fokus har istäl-
let varit att definiera vilka vibrationsnivåer som inte är skadliga för his-
toriska byggnader eller konst. Studierna kring säkra nivåer har fokuserat 
på att resonera kring vad olika riktlinjer inom olika länder för fram som 
säkra nivåer. Hur vibrationsnivåerna har definierats som säkra framgår 
inte av publicerat material.12 

Forskning om vibrationer relaterade till flyttbara föremål och musei-
samlingar är betydligt mer omfattande. Forskningens fokus ligger på 
vibrationseffekter på föremål som transporteras mellan museer i sam-
band med utställningar.13 

Vid Münchens tekniska universitet har inom ett examensarbete vibra-
tioners påverkan på konst och museibyggnader undersökts.14 München-
studien kom fram till att utförd vibrationsprovning för konsttranspor-
ter ofta saknade en tydlig redovisning av provningsförfarandet, vilket 
gör det svårt att reproducera provningarna. Studien för fram relevanta 
parametrar för vibrationsforskning relaterad till kulturhistoriska bygg-
nader och samlingar och utgör en intressant utgångpunkt för kultur-
vårdsfältet. 

Vid Cultural Heritage Agency of the Netherlands i Amsterdam har 
vibrationstester utförts i olika forskningsprojekt för museisamlingar i 
relation till vibrationspåverkan. Vibrationstestning på konstverk har 
skett in situ med laservibrometer i samband med musikkonserter.15 Vibra-
tionstestning i laboratoriemiljö har utförts när ett modernt tredimensio-
nellt konstverk varit i behov av vibrationsdämpande åtgärder inför ett 
byggprojekt. Objektets egenfrekvens undersöktes för att ta fram mate-
rial och metoder för en dämpning.16 Cultural Heritage Agency of the 
Netherlands har fört in en intressant aspekt i diskussionen kring fram-
ställandet av säkra värden för museisamlingar. Genom att resultat från 
vibrationstestningar utvärderas genom S-N-diagram (Wöhlerdiagram) 

10. THICKET T 2002. 

11. HERITAGE, GOWING 2002. 

12. JOHNSON, HANNEN 2015. 

13. THORN 2008, LASYK , ŁUKOMSKI, BRATASZ, KOZŁOWSKI 2008. BRATASZ, KOZŁOWSKI 2008.
 

14. GMACH 2014.
 

15. WEI , KRAGT, WISSER 2005. 

16. WEI , KRUMPERMAN, DELISSEN 2011. 

http:d�mpning.16
http:musikkonserter.15
http:unders�kts.14
http:utst�llningar.13
http:material.12
http:works.11
http:byggnad.10
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 17.  WEI , SAUVAGE, WÖLK 2014: Wöhlerdiagram visualiserar sambandet mellan materialförändringar  

relaterat till ett vibrationsscenario och ger information om materialets utmattning i förhållande till cykler 

(tiden för påverkan). 

 18. van DUIN 2014,  BYLUND MELIN, LEGNÈR 2014 samt SIMON 2014. 

 19. Vibrationstålighet av produkter avseende förpackning, bilar, flygplan och maskiner är ofta föremål 

för provning i speciella vibrationslaboratorier. 

tas relationen mellan tiden för påverkan och graden av påverkan in i 
sammanhanget.17 

Gemensamt för forskningen som här förs fram är att den fokuse-
rar på värden för säkra nivåer eller metoder i syfte att mäta eller simu-
lera påverkan från vibrationer. Fastställandet av den faktiska påverkan 
på objekten har enbart berörts på ett övergripande plan. Övervakning 
(monitorering) av förändringar i kulturarvets material orsakat av omgiv-
ningspåverkan är ett eftersatt område inom kulturvård. Aktuell forsk-
ning har emellertid uppmärksammat vikten av att fastställa sambandet 
mellan uppmätta numeriska värden och visuella materialförändringar 
på objekten. Den visuella registreringen behöver även kompletteras med 
metoder som registrerar påverkan som för blotta ögat är osynlig i och på 
materialen.18 

Mot denna forskningsbakgrund har detta projekt studerat vibratio-
ners påverkan på arkitekturintegrerad konst i laboratoriemiljö. Detta 
har skett avskilt från de övriga nedbrytningsfaktorerna som annars sam-
verkar i en byggnad. Projektet har genom laboratorieprovningar isolerat 
vibrationspåverkan från övriga nedbrytningsfaktorer (till exempel ljus, 
klimat och bruk), vilka annars förekommer i en byggnad. Detta för att 
samla kunskap om vibrationers potential för påverkan. 

Utrustning för vibrationsprovning finns sedan länge inom industrin,19 

medan testningserfarenheter och definierade metoder relaterade till 
konst- och kulturhistoriska föremål har saknats och därför utarbetats 
inom denna studie. 

1.6 Rapportupplägg 
Rapportens inledning redovisar bakgrund, syfte och förutsättningar, 
samt återkopplar till tidigare utförda studier och forskning inom vibra-
tionsområden. Rapporten inleds därefter med att risker relaterade till 
vibrationer och arkitekturintegrerad konst diskuteras och sätts i relation 
till projektets första workshop som behandlade internationella riskhan-
teringssystem för kulturvården.

I efterföljande kapitel förs ett resonemang kring de faktorer och ställ-
ningstaganden som den utarbetade strategin för provningen baserar 
sig på. Där redovisas även hur tillverkningen av de vetenskapliga kopi-
orna har utförts. Därefter redovisas resultaten av utförda laboratorie-
provningar. Avslutningsvis diskuteras resultaten och slutsatserna från 

http:materialen.18
http:sammanhanget.17
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genomfört projekt, där även framtida möjligheter och prioritering för 
utveckling inom området förs fram.

I rapportens bilagor redovisas vilka historiska testobjekt som använ-
des under provningarna. En sammanfattande dokumentation av projek-
tets tre workshoppar återfinns som bilagor. 

1.7 Avgränsning 
Vibrationer representativa för bergssprängning, byggverksamhet invid
byggnad och arbeten med handverktyg inom en byggnad har simule-
rats och testats. Effekterna av påverkan har under provningens testserier 
övervakats för att upptäcka materialförändringar i ytskikt. Övervak-
ningen av påverkan på testobjektens inre materialstruktur har inte till-
lämpats inom projektet. 

1.8 Förväntade effekter av genomförandet 
Genom testserier i vibrationslaboratorium som kombinerats med syste-
matisk monitorering kan vibrationernas påverkan studeras avskilt från 
andra omgivningsfaktorer (exempelvis ljus, klimat och bruk) som annars 
i fält bidrar till nedbrytning av konstens material. 

Ett reproducerbart och enhetligt provningssätt kan samla informa-
tion om hur påverkan av olika typer av vibrationer sker på kulturhisto-
riska material som är representativa för så kallad arkitekturintegrerad 
konst. Detta möjliggör en kartläggning av dos-respons20 för konstens 
olika material och vibrationskällor. 

1.9 Använda termer och begrepp 
Inom projektet har termer och begrepp använts med följande innebörd: 

Arkitekturintegrerad konst 
Begreppet avser fast konst som är integrerad i byggnaden och inte kan 
flyttas utan påverkan. Konsten ska därför bevaras in situ. Exempel på 
arkitekturintegrerad konst är altaruppsatser, predikstolar, stora tavlor, 
begravningsvapen, skulpturer, muralmålningar, väggmåleri på trä, vägg-
och takintegrerad stuck och sten. 

Vibrationsscenarier 
Inom detta projekt används begreppet vid simulering av olika vibra-
tionskällor i laboratorium som sprängning, pålning, schaktning, trafik 
eller arbete med handverktyg. Inom ett vibrationsscenario eftersträvas 
att överföra verkliga förhållanden kring de olika vibrationernas egen-
skaper i relation till fast konst i byggnader. 

20. Dos-respons visar samband mellan graden av vibrationsexponering och materialets reaktion på 

vibrationspåverkan. Genom reproducerbara provningsserier av vibrationspåverkan samlas fakta in om 

hur kulturhistoriska material reagerar på olika typer av vibrationskällor och nivåer. 
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 21.  BROKERHOF 2007, sid. 115. 

 22.  MEINHARDT, SNETHLAGE, AURAS 2010.  

Dos-respons-samband 
Sambandet mellan graden av vibrationsexponering (dos) och materialets 
reaktion (respons) på denna exponering kallas dos-respons-samband. 
Sambandet är av vikt för att kunna ta fram metoder för att förebygga 
påverkan. Begreppet är hämtat från klimatforskningen för kulturarvet.21 

Monitorering 
Monitorering är ett samlingsbegrepp för reproducerbara metoder som 
registrerar om, när och hur förändringar hos konst- och kulturhisto-
riska material sker i relation till omgivningspåverkan.22 Detta sker 
genom en övervakningsprocess som registrerar och dokumenterar till-
ståndsförändringar genom mätningar och systematiska iakttagelser. 
Mätinstrument kan kontinuerligt informera om vilken mängd (dos) av 
omgivningspåverkan som når objekten. Resultat från mätning tolkas 
tillsammans med tillståndsförändringar i materialen. 

http:omgivningsp�verkan.22
http:kulturarvet.21


 

 

  

 

 

    
 
 
 
 

2. Vibrationsrelaterade risker 

2.1 Vibrationsparametrar 
Vibrationer är en form av cyklisk (upprepad) mekanisk kraft som sker 
över tid genom en svängning (rörelse) runt ett viloläge (jämviktsläge). 
När det gäller förståelsen av om, när och hur materialförändringar orsa-
kade av vibrationer kan uppstå är sambandet mellan parametrarna amp
litud, frekvens, svängningshastighet och acceleration av central betydelse.
De beskriver vibrationernas egenskaper och därmed potentialen för 
påverkan. Därtill är vibrationens riktning och tidsintervall centralt för 
att prognostisera vibrationspåverkan. 

Amplitud är toppvärdet på en vibrationskurva oberoende av enhet. Den 
indikerar vilken deformation som objektet utsätts för under vibrations-
påverkan. Den verkliga förflyttningen av materialet benämns normalt 
förskjutning. Ett exempel kan vara hur mycket en tavelduk rör sig fram 
och tillbaka och deformeras i sin spännram om den vibrerar. Enheten 
för amplitud är vanligtvis mikrometer (µm). Amplituden är den para-
meter som informerar om vilken mekanisk påverkan materialet faktiskt 
utsätts för genom rörelsen (vibrationen). 

Frekvens anger antalet svängningar inom ett givet tidsintervall. Enhe-
ten för frekvens är hertz (Hz) och 1 Hz innebär en svängning per sekund. 
Objekt vibrerar vid alla frekvenser, men olika mycket beroende på före-
målens geometri, materialsammansättning och vikt. Den frekvens där 
ett objekt vibrerar som mest benämns egenfrekvens eller resonansfrekvens. 

Svängningshastighet ger en uppfattning om vilken påfrestning materi-
alet utsätts för. Det finns en proportionalitet mellan svängningshastig-
het och töjning i materialet. Hastigheten är positionens förändring med 
tiden. Vid en oscillerande rörelse anges positionen som förskjutning 
(från jämviktsläget). Vibrationsnivåer uttrycks genom den maximala 
svängningshastigheten i enheten millimeter per sekund (mm/s). Sväng-
ningshastigheten bestäms av storleken på amplitud och frekvens. För en 
sinusvåg blir formeln 1 för svängningshastighet: 

v=2×π×f×A (1) 
där 
v = svängningshastighet, mm/s
f = frekvens, Hz 
A = förskjutningsamplitud, µm 

15 
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Acceleration är en fysikalisk storhet som anger förändring av hastig-
het per tidsenhet. Den uttrycks genom enheten meter per sekundkva-
drat (m/s2). Den kan även relateras till jordaccelerationen, då utrycks 
den i enheten tyngdacceleration (g). Accelerationsnivån 1 g motsvarar 
9,81 m/s2. Acceleration kan användas för att beskriva storleken på vibra-
tionen vid mekaniska stötar. Accelerationen är den enhet som är rele-
vant för att bedöma påverkan på puts som har en reducerad vidhäftning23 

mot underliggande murverk. Kraften som putsen utsätts för är direkt 
proportionell mot massan (kg) och accelerationen (m/s2). För en sinus-
våg blir sambandet mellan acceleration och svängningshastighet enligt 
formel 2: 

v 
a=2×π×f× 1000 (2) 

där 

a = acceleration, m/s2
v = svängningshastighet, mm/s
f = frekvens, Hz 

Om frekvensen fördubblas från exempelvis 50 till 100 Hz vid en och 
samma amplitud (förskjutning) kommer accelerationen att öka fyra 
gånger. På samma sätt reduceras accelerationen till en fjärdedel om frek-
vensen halveras vid samma amplitud. 

Vibrationer utgörs av rörelser som sker samtidigt i olika riktningar. 
För att mäta vibrationerna i olika riktningar används triaxiella givare. 
Vibrationsriktningarna anges tredimensionellt i koordinatsystem där 
riktningarna vertikalt (V), longitudinellt (L) och transversellt (T) anges. 

Vibrationer dämpas eller förstärks på olika sätt beroende på riktning 
och vibrationskälla. Det betyder att olika typer av vibrationer medför 
olika potential för påverkan på material och dess konstruktionssätt. 
Konst och ytor som är fast integrerade i byggnader kan utsättas för vibra-
tioner från exempelvis: 

• Byggverksamhet i stads- eller landskapsmiljö 
• Byggverksamhet inom en byggnad eller byggnadsensemble 
• Rörelser från besökare i en byggnad 
• Driftsutrustning i en byggnad 
• Musikkonserter 
• Trafik (tåg, bil och flyg) 
• Fyrverkerier 

23. Denna typ av vidhäftningsreducering mellan puts och murverk benämns ofta som bom. 
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 24. WALLER 2003, sid. Vii. 

 25. Canadian Conservation Institute hemsida; http://www.cci-icc.gc.ca/resources-ressources/agentsof

deterioration-agentsdedeterioration/index-eng.aspx.  Listan på  de  tio  nedbrytningsfaktorerna  är  2015-10

31 hämtade från http://www.conservation-wiki.com/wiki/Ten_Agents_of_Deterioration. Där finns även  

utförligare beskrivning av respektive nedbrytningsfaktor. 

2.2 Riskuppfattning 

Looking at a complex, dynamic system without a framework 
to guide perceptions and interpretation is like looking at a 
Rorschach-like image. Whatever patterns or trends the 
observer is conditioned to see will be seen. Unstructured 
observation of sufficiently complex systems inspires a reflection 
of what is in our minds more than what is in an objective 
reality.24 

Risk är potentialen att förlora något av värde om ett hot realiseras. Risk-
uppfattning är den subjektiva bedömning som görs kring sannolikheten 
att en risk realiseras. Citatet ovan är hämtat ur Robert Wallers avhand-
ling Cultural Property Risk Analysis Model (CPRAM) och sammanfattar 
behovet av en enhetlig systematik för att hantera risker eftersom upp-
fattningen om risk varierar från person till person. 

Riskhanteringssystem är ett definierat arbetssätt för att identifiera, 
värdera och om behov föreligger, hantera risk. CPRAM är ett exempel 
på riskhanteringssystem som är specifikt utvecklat för museisamlingar. 
Ett enhetligt arbetssätt vid vibrationsrelaterade risker hjälper oss att 
reducera och sortera det som citatet återger – den subjektiva uppfatt-
ningen om risk. 

Riskhantering riktat mot omgivningspåverkan på arkitekturintegre-
rad konst är relativt nytt i Sverige. Konst i byggnader kan ses som en 
samling och identifieringen av risk utvecklad för museisamlingar bör 
kunna överföras på fast konst i kyrkor och profana byggnader. 

2.3 Vibrationsrelaterade risker för 
arkitekturintegrerad konst 
De riskhanteringssystem som utvecklats inom kulturvården bygger på 
att det finns tio olika typer av nedbrytningsfaktorer; Ten Agents of Dete
rioration25 som verkar tillsammans och utgör olika hot mot kulturarvet. 
De tio hoten nedan kan påverka kulturarvets material genom direkta 
och kumulativa effekter av materialförändringar: 



http://www.conservation-wiki.com/wiki/Ten_Agents_of_Deterioration
http://www.cci-icc.gc.ca/resources-ressources/agentsof
http:reality.24
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1. Mekanisk påverkan 
2. Stöld, vandalism 
3. Brand 
4. Vatten 
5. Skadedjur 
6. Luftföroreningar 
7. Ljus 
8. Felaktig temperatur 
9. Felaktig luftfuktighet
10. Försumlig förvaltning. 

Direkta materialförändringar 
Tillförs energi som är högre än ett objekts materialbindningar, brister
bindningarna omedelbart och en tydlig materialförändring (skada) upp-
står. 

Kumulativa materialförändringar 
Kumulativa materialförändringar sker genom att mekaniska krafter 
upprepas över tid (cykliska belastningar) tills det att de krafter som hål-
ler samman materialet bryts. Förloppet för denna effekt består i att pro-
cessen börjar på mikronivå och växer utan att det syns för blotta ögat, 
tills materialet påverkats så mycket att materialförändringar uppstår, 
exempelvis i form av en spricka eller att färg lossnar från sitt bärande 
underlag.

Kumulativa materialförändringar är ett begrepp som används vid 
prognoser till exempel av ljusets påverkan. För att förstå det kumulativa 
förloppet samt värdera om och när en materialförändring är relevant, är 
kombinationen av ljusintensitet och exponeringstid central. Detta kan 
jämföras med bedömning av effekterna av vibrationsexponering vilken 
inte är tillräcklig genom att enbart känna till nivån på vibrationerna 
(amplitud och frekvens). Det krävs även att vibrationernas varaktighet 
beaktas. 

Vibrationer är ett av de områden där fakta relaterad till dos-respons för 
kulturhistoriska material är näst intill obefintlig. Det råder olika upp-
fattningar om vilka skador som kan orsakas av vibrationer. Följande är 
exempel på generella skador som kan uppkomma inom arkitekturinte-
grerad konst under mekanisk belastning: 
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•  Befintliga sprickområden i ytskikt26 vidgas och/eller förlängs 
under inverkan av vibrationer, vilket kan leda till vidhäftnings-
reducering mellan ytskikt och bärande underlag. 

•  Reducering i ytskiktsvidhäftning mot det bärande underlag 
som konsten är konstruerad av (trä, puts, stuck, textil) som kan 
resultera i nedfall av material (ytskikt). 

•  Tredimensionella delar i artefakterna kan lossna, till exempel 
armar på skulpturer eller mindre detaljer. 

2.4  Värdering av risker för arkitekturintegrerad konst 
Vid värdering av risker behövs tillgång till fakta om det som kan inträffa. 
Avsaknaden av dos-respons fakta relaterat till vibrationer har lett till att 
subjektiva uppfattningar om risker har fått överordnad betydelse. Detta 
har i sin tur lett till ogrundade antaganden kring sannolikheten för att 
dessa risker realiseras. 

Riskvärderingen vid vibrationspåverkan är en syntes av information 
kring hur konsten är tillverkad och integrerad i byggnaden, aktuell sta-
tus, tidigare åtgärders konsekvenser samt vibrationskällans lokalisering 
och prognostiserade vibrationsparametrar. Utöver fakta om konsekvens 
är det av vikt att även ta fram fakta avseende sannolikheten av att konse-
kvens inträffar i respektive situation. En scenariobaserad riskanalys för 
denna typ av konst är därigenom möjlig. 

Relevanta frågor vid utvärdering av risker i samband med vibrationer 
kan vara följande: 

• Hur är konsten konstruerad och av vilka material? 
• Vilken status (skick) har objekten? Hur har objekten förändrats 

över tid? 
• Var i konstens material förväntas en eventuell påverkan ske och 

hur yttrar sig detta? 
• Finns det annan påverkan som verkar samtidigt och kan bidra 

till en total påverkan och möjlig materialförändring? 
• Vilken typ av vibrationer kommer faktiskt att träffa objektet? 
• Under hur lång tid pågår påverkan? 
• Är dosen för påverkan (tiden och intensiteten) relevant för att 

orsaka en materialförändring? 
• Är den planerade påverkan av den karaktären att direkta eller 

kumulativa förändringar är att vänta? Varför? 

26. Ytskikt kan vara puts, färg eller förgyllning. 
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Detta projekt undersöker i kapitel 4 eventuella konsekvenser av vibra-
tionspåverkan för olika material genom olika provningsserier i labora-
torium. Resultat från provningar i laboratoriemiljö ger dos-respons för 
olika typer av konstmaterial och konstruktioner. Detta bildar en grund 
för att värdera potential för att risk inträffar, möjligheter att förebygga 
risker, samt tydliggör vilka värden som kan komma att påverkas. 

Resultaten från upprepade provningar i laboratoriemiljö skulle kunna 
samlas i en öppen databas och utgöra ett stöd för objektspecifika risk-
värderingar, beslut och scenariouppställningar för fast konst i byggna-
der inför framtida byggprojekt. 

2.5 Riskhanteringssystem inom kulturvård 
Robert Wallers avhandling vid Göteborgs universitet utvecklade model-
len Cultural Property Risk Analysis Model (CPRAM) för att identifiera och 
värdera risker för konst- och kulturobjekt i museisamlingar.27 CPRAM-
modellen används i dag internationellt, främst inom museisamlingar.28 

Riskhanteringssystem för vibrationer och historiska byggnader finns 
i Sverige och tillämpas utan att ta hänsyn till konsten som en individuell 
konstruktion i byggnaden. Fast konst ses sällan ha objektspecifika risker 
som relaterar till hur de är utförda och integrerade i byggnaden. Denna 
konst bedöms inte individuellt, utan som en integrerad del av en histo-
risk byggnad. Vibrationsrelaterade riskanalyser inför byggprojekt foku-
serar därför på byggnaden som helhet. Detta går tillbaka till att kultur-
historiska värderingar av kulturhistoriska byggnader ofta inte redovisar 
den fasta konstens egenskaper separerat från byggnadens helhetsvärde.29 

En intressant frågeställning att undersöka är om CPRAM-modellen 
(eller andra riskhanteringssystem som har tagits fram för museisamling-
ars behov) kan användas för fast konst i historiska byggnader i Sverige. 
Mot denna bakgrund arrangerade projektet workshop 1. 

2.6 Workshop 1: Att definiera vibrationsrelaterade risker 
Projektet bjöd in till en workshop för att introducera metoder och system 
för riskanalys inom museer och kulturvård. Syftet med workshoppen 
var att öva och diskutera hur vibrationsrelaterade risker för platsbunden 
konst kan definieras och analyseras utifrån riskhanteringssystem fram-
tagna för museisamlingar och andra former av omgivningspåverkan. En 
grupp om tio personer, verksamma inom förvaltning av byggnader med 
arkitekturintegrerad konst, undersökte hur befintliga riskhanterings-
system skulle kunna tillämpas inför vibrationsalstrande byggprojekt. 

27. WALLER 2003. 

28. JEBERIEN 2007. 

29. HENNINGSSON 2009, sid. 57. 

http:helhetsv�rde.29
http:museisamlingar.28
http:museisamlingar.27
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Artikeln Advancing research in risk management applications30 skickades 
ut i förväg som förberedelsematerial. 

Dagen varvades med presentationer och grupparbeten relaterade till 
metoder för prioritering vid värdering av hot. Inbjudna föreläsare var 
Alexandra Jeberien, professor vid University of Applied Sciences Ber-
lin (HTW)31 och Willian (Bill) Wei, Dr. Senior Conservation Scientist 
vid The Netherlands Cultural Heritage Agency32. En sammanfattning 
av dagen återfinns i bilaga 1. 

Sammanfattande reflektion 
Innebörden och effekterna av att arbeta med modeller för riskhantering 
från museifältet var en ny erfarenhet för gruppen. Arbetssättet behöver 
förklaras ytterligare och förmedlas innan den kan tillämpas. Övningar 
och samtal under dagen återkom till svårigheten att ta de identifierade 
vibrationsriskerna från identifieringsfasen till att värdera dem i en risk-
analys. Diskussionen förblev öppen.

Workshoppen ledde till insikten att vi i Sverige skulle behöva arbeta 
vidare med att lära om modeller som CPRAM, så att de kan användas 
för konst i byggnader. 

Är modellen ett arbetssätt för att i varje enskilt fall kunna analysera 
vibrationsrelaterade risker för arkitekturintegrerad konst på ett systema-
tiskt sätt? Vi kom fram till att den är ett verktyg för att ge oss ett under-
lag att kommunicera risker. 

En väg för att lära mer är att utforska detta i en ny workshop där 
CPRAM-modellen omsätts i en praktisk fallstudie i form av en historisk 
byggnad med arkitekturintegrerad konst. Deltagarna skulle kunna till-
lämpa modellen i en skapad kontext, där ett stort byggprojekt planeras 
och CPRAM används. Byggnaden skulle ses som ett museum och den 
fasta konsten likställas med en museisamling. 

Temat för dagen var att relatera till den fasta konstens specifika risker 
och vilken roll ett riskhanteringssystem kan ha för att tillgodose dessa. 
Samtalen kom trots detta främst att fokusera på risker för den kulturhis-
toriska byggnaden som helhet. Den arkitekturintegrerade konsten dis-
kuterades inte i samtalen som ett specifikt område med särskilda behov. 

30. BROKERHOF, MEUL, MICHAKSKI , PEDERSOLI JR 2007, sid. 10–11. 

31. Presentation 1: Methods for assessing risk in cultural heritage. 

32. Presentation 2: Vibration and shock related to objects of art and cultural heritage – value, risk and 

ethics samt presentationen Risk and Value. 



 

 

 

  
 

 

3. Vibrationsprovningsstrategi 

3.1 Simuleringar av vibrationspåverkan i laboratoriemiljö 
Avsaknaden av fakta om hur fast konst i byggnader som utsätts för vibra-
tioner kan påverkas har lett till att risk- och konsekvensbedömningar 
relaterade till vibrationspåverkan främst bygger på antaganden. Simule-
ring i laboratoriemiljö förväntas ge fakta om hur olika material och kon-
struktioner hos fast konst i byggnader reagerar på olika typer av vibra-
tionspåverkan. Ett första steg i kunskapsuppbyggnaden kring historiska 
materials vibrationstålighet är att studera denna påverkan isolerat från 
annan omgivningspåverkan för att få fakta om karaktär och förlopp som 
kan inträffa eller avfärdas. 

Bild 1: Vibrationslabora
torium med skakbord där 
testobjekten monteras för 
testning. Till skakbordet 
hör en styranläggning 
från vilken de program
merade signalerna styrs. 
Foto: Disent AB. 

22 
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Provningen ska bidra till att studien får ett tydligt praktiskt fokus 
nära det operativa fältets frågor avseende vilka typer av vibrationer och 
nivåer som kan påverka fast konst i byggnader. En provningsstrategi är 
av vikt för att provningar ska bli utförda på ett enhetligt och reprodu-
cerbart sätt. 

Inom industrin finns laboratorier med utrustning som kan program-
meras för att generera olika typer av vibrationer i olika riktningar. Test-
objekten monteras på utrustningen på ett sätt som överensstämmer med 
hur de verkliga objekten är förankrade i byggnaden. Upprepad provning
sker med utgångspunkt från olika vibrationsscenarier och med olika 
objekt som är representativa för fast konst i byggnader. 

3.2 Materialprovningens syfte 
Vibrationsprovningens syfte är att isolerat från övrig omgivningspåver-
kan studera vilken materialnedbrytande effekt olika typer av vibrations-
alstrande byggverksamheter kan ha på fast konst i byggnader. 

Frågeställningar 
En grupp bestående av vibrationsexperter från olika vibrationslaborato-
rier, konservatorer, ingenjörer och antikvarier diskuterade olika fråge-
ställningar i samband med planeringen av testerna. Det gjordes interju-
ver och platsbesök i vibrationslaboratorier. Målet var att kartlägga hur 
provning av vibrationståligheten inom industrin utförs och hur denna 
provningsprocess skiljer sig från kulturvårdens behov. Frågeställning-
arna nedan diskuterades inom gruppen. 

Frågeställningar för testobjekt
•  Är det optimalt att använda originalmaterial – eller finns det  

begränsningar? 
•  Vilka kulturhistoriska material som representerar fast konst i  

byggnader finns att tillgå för provning? 
•  Hur stora bör objekten vara i förhållande till tillgänglig 


utrustning? 

•  Är det relevant att använda nytillverkade och artificiellt åld-

rade objekt? 
•  Hur kan provningen göras reproducerbar? Är detta möjligt 


om historiska material används?
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Frågeställningar för montering
•  Hur kan materialet monteras i vibrationsutrustningen utan  


att skadas?
 
•  Vilken storlek bör materialet ha för att kunna monteras på  


vibrationsutrustningen?
 
• Hur efterliknas artefakternas verkliga monteringssätt i  


provningarna?
 

Frågeställningar för vibrationssignal
•  Vilka typer av vibrationer ska testas och hur länge? 
•  Hur återskapas en vibrationssignal för att den ska motsvara 


den typ av vibrationspåverkan som ska testas?
 

Övervakning av effekterna av påverkan
•  Vilka monitoreringsmetoder ska användas under provningen 

för att fastställa om, när, hur och var i objektens material 
påverkan sker under provningen? 

3.3 Provningsmaterial – historiska objekt kontra 
vetenskapliga kopior 

3.3.1 Historiska objekt 

Arkitekturintegrerad konst är sammansatt av olika material och har en 
oförutsägbar materialkvalitet. Hur dessa kulturhistoriska material rea-
gerar på påverkan från omgivningen, i detta fall vibrationer, beror på 
hur de är konstruerade och vad som påverkat dem över tid (tillstånd). 
Det är inte enbart hur konstverkets delar är kopplade till bygganden 
som är relevant. Fakta om objektens konstruktions- och tillverknings-
sätt är centralt för provningen. Konstruktion omfattar även antal skikt 
eller små delar som verken är uppbyggda av och hur dessa lager eller delar 
häftar eller förankras till varandra. 

Att använda kulturhistoriska objekt som idag förvaras i museimaga-
sin eller på kyrkvindar för att öka kunskapen om vibrationspåverkan kan 
tyckas acceptabelt, men det visade sig i praktiken svårt att genomföra. 
Det utfördes i olika etapper en kartläggning av vilka kulturhistoriska 
material som fastighetsägare, förvaltare och museer skulle kunna låna 
ut för vibrationsprovningen. Få var villiga att låna ut historiska objekt 
för provningar. Några historiska objekt kunde dock tillhandahållas och 
ytterligare ett antal köptes in från auktionshus.33 De historiska objekten 
som ingick i provning är beskrivna i bilaga 7. 

33. Tack till Solna församling och Gustaf Vasa församling för möjlighet till lån av historiska objekt. 

http:auktionshus.33
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 34. DOERNER 2001:  KNOEPFLI , EMMENEGGER , KOLLER , MEYER 1990. 

 35. Vetenskapliga kopior används ofta för att undersöka utfallet av omgivningspåverkan eller  

prognostisera utfallet av planerade konserveringsåtgärder innan de omsätts på det verkliga objektet. 

 36. Vetenskapliga kopior med olika ytskikt är utförda efter undersökningsresultat från historiska 

objekt. Genom att bygga upp kopior baserade på fakta från konstteknologiska undersökningar kan  

provningsmaterialet bli reproducerbart genom artificiell åldring i klimatkammare. Under påverkan av  

olika belysningskällor kan kopiorna ges olika typer av skador och grad av skador inför provningen och 

på så sätt närma sig en situation som överensstämmer med vad som förekommer på original i historiska 

byggnader.  

 37. Puts med olika hållfasthet och/eller utvalda materialförsvagningar kan skapas för provning. 

 
 

Bild 2: En vetenskaplig 
kopia av ett historiskt yt
skikt med skador i form av 
vidhäftningsreducering 
mellan underliggande trä 
och färg (ytskikt). 
Foto: Disent AB. 

Vetenskapliga kopior 
Dessa kopior byggs upp efter faktiska undersökningsresultat av histo-
riska konstobjekt som befinner sig i byggnader. Förutsättningarna för att 
skapa representativa kopior är goda, eftersom det finns omfattande inter-
nationellt publicerade studier kring material och måleriteknik för arki-
tekturintegrerad konst.34 Vetenskapliga kopior är vanligt förekommande 
inom teknisk konstvetenskap samt används internationellt som en del i 
utarbetandet av konserveringsprogram.35 

Det finns fördelar med att utföra provningar på så kallade vetenskapliga 
kopior36. Genom vetenskapliga kopior är det möjligt att medvetet välja 
omfattning och art av skador som ska utsättas för provning. En av de 
stora fördelarna med att använda vetenskapliga kopior är att det möjlig-
gör en medveten förprogrammering av kända skador eller materialsvaga 
punkter som man vill observera under vibrationspåverkan. Vidhäft-
ningsreduceringen mellan ytskikt och underlag placeras på valfri plats 
inom en kopia. Områden med god vidhäftning varieras med områden 
med svag vidhäftningsgrad, likt objekten i verkligheten (bild 3). Vidare 
kan puts med olika hållfastheter skapas. Provningsserier med olika ska-
detyper och skadegrader kan därigenom utföras.37 

Reproducerbara provningar 
Vetenskapliga kopior bidrar till att undersökningarna blir reproducer-
bara. I detta projekt ska det för att uppfylla kravet på reproducerbarhet 
utföras provningar på vetenskapliga kopior parallellt med provnings-
serier på historiska material. För att verifiera att kopiorna har hållfast-

http:utf�ras.37
http:konserveringsprogram.35
http:konst.34
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het och förväntade åldringsegenskaper som motsvarar originalets, ska 
dess materialtekniska parametrar kartläggas innan provning påbörjas i 
en fördokumentation. 

Monteringsaspekter 
Ytterligare en fördel med att använda kopior är att det kan möjliggöra 
att monteringen på vibrationsbordet efterliknar verkligheten i större 
utsträckning, eftersom håltagning vid behov kan ske fritt i materialet. 
Används original måste ofta större ingrepp i materialet göras för att 
montera det på vibrationsbordet på ett representativt sätt. 

Bild 3: Denna vetenskap
liga kopia har ett ytskikt 
med partier av med god 
vidhäftning och extremt 
svag vidhäftningsgrad. 
Foto: Disent AB. 

Bild 4: Kopia av bemålat 
trä som inte är fast 
monterad mot bakom
liggande konstruktion 
på vibrationsbordet i 
laboratoriet. Märkningen 
A visar var det finns en 
distans mellan anordning 
som håller fast kopian och 
bakomliggande konstruk
tion. Detta efterliknar ett 
infästningssätt som är 
vanligt för paneler i altare 
och predikstolar. 
Foto: Disent AB. 
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3.3.2 Tillverkning av vetenskapliga kopior 

Det tillverkades totalt 14 vetenskapliga kopior vilka avsåg att represen-
tera måleri på trä, förgyllning, puts och muralmåleri. Framställningen 
av vetenskapliga kopior för förgyllt och bemålat trä utgick fån Doerner.38 

Kopior för muralmåleri och puts utfördes efter Knoepfli, Emmenegger, 
Koller, Meyer.39 

Vetenskaplig kopia för förgyllning och måleri på trä 
Försvagad vidhäftning i ytskikt förekommer i olika grad inom kultur-
historiska ytskikt. Som bärande underlag för färgskikt på trä använ-
des obehandlade brädor av limmat furuträ i dimensionen 80 x30x20 cm 
inköpta i byggvaruhandel (bild 2). Dimensionen på detta material har 
likheter med bröstningar och paneler som kan förekomma i kulturhis-
toriska byggnaders inredning (till exempel predikstolsfronter och bak-
stycken i altaruppsatser). 

1.  Furubrädorna behandlades först med en limlösning40 baserat  
på pärllim. Limlösningen förtunnades för denna förbehand-
ling med vatten i volymförhållanden 1:1. Limlösningen applice-
rades i tre strykningar. Varje strykning fick dra in i träet innan 
efterföljande strykning påfördes. 

2.  Därefter applicerades grundskiktet, så kallad kredering41 i flera 
lager tills ett skikt i en tjocklek om cirka 1–2 mm uppnåddes. 

3.  Efter varje strykning av kredering fick det torka i direkt sol-
ljus innan nästa krederingslager påfördes. Detta för att avsikt-
ligt bygga in svagheter i vidhäftningen – förfarandet reducerar 
bindningen av krederingen och gör den svag (skikten får lägre 
intern hållfasthet).42  

4.  Efter att krederingen härdat i sex veckor, ströks halva den 
grunderade plattan med pigment i olika bindemedelssystem 
som linolja, tempera och kasein.43  

5. Kopiorna lämnades därefter i direkt solljus under våren och 
försommaren under fyra veckors tid innan den artificiella åld-
ringen påbörjades. 

38. DOERNER 2001. 

39. KNOEPFLI , EMMENEGGER , KOLLER , MEYER 1990. 

40. Sammansättning av limgrundering (pärllimslösning) och som bindemedel i krederingen 

(kritgrund) användes på samtliga provplattor av trä: 1 liter demineraliserat vatten, 70 g pärllim (från 

leverantören Kremer pigmente): DOERNER 2001 sid. 157. 

41. Sammansättning för kredering: 1 volymdel krita (1:1 Stenkrita och Champagnerkrita), 1 volymdel 

gips, 1 volymdel limlösning (stamlösning): DOERNER 2001, sid. 158. 

42. DOERNER 2001, sid. 164. 

43. DOERNER (upplaga 2001), sid. 173. Kaseinet löstes med ammoniumvätekarbonat. 

http:kasein.43
http:h�llfasthet).42
http:Meyer.39
http:Doerner.38
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Vetenskaplig kopia för muralmåleri 
De vetenskapliga kopiorna representerade muralmåleri med pudrande 
färgskikt. Pigment enbart utblandade med vatten, utan tillsats av binde-
medel användes. Pigmenten var svart (kimrök), röd- och gulockra samt 
grönt kopparpigment.

Som bärande underlag för muralmåleri användes en lättbetong-
platta44, Ytongplatta från byggvaruhandeln med dimensionerna 30 x 40 
cm, alternativt 25 x 25 cm. Detta underlag har en porositet som överens-
stämmer med sandsten och kalkputs och möjliggör därmed att mål-
ningen av de kohesionsbundna färgskikten kan göras i överenstämmelse 
med originalen. För att simulera en historisk applikation på en putsad 
murverksyta genomfuktades Ytongplattan genom vattenkompress så att 
vattnet togs upp kapillärt. En kalkslamning45 applicerades med borste. 
Tre slamningslager påfördes i frescoteknik46 tills ett grundskikt (kalk-
ning) uppnåtts. På den karbonatiserade47 kalkningen målades olika 
pigment som förekommer inom muralmålningar helt utan tillsats av 
bindemedel. Genom att applicera pigmenten efter det att kalkningens 
karbonatiseringsprocess var helt avslutad, skapades en svag vidhäftning 
mellan pigmenten och kalkgrunderingen (detaljfotografi, bild 5). Kalk-
slamningens tre lager däremot binder genom freskotekniken mycket väl 
till varandra och underliggande lättbetongplatta. 

Den bindningstyp (kohesion) som pigmenten applicerades med efter-
liknar pudrande pigment i kalkmåleri. Detta fenomen förekommer ofta 
inom kalkmålningar i svenska kyrkor samt även i profant muralmåleri. 

44. Lättbetongplattan av märket Ytongplatta är ett material som ofta används i undervisnings

sammanhang inom konserveringsvetenskap för att simulera muralmålerirelaterade skadeproblem och 

för att utföra materialprovningar på innan konserveringsåtgärder omsätts på ett objekt. Ytongplattans 

porositet och fukttekniska egenskaper har relevanta likheter med kalkputs och sandsten. 

45. Kalkslamningen består av våtsläckt kalk och kalkstensmjöl som ballast enligt blandningsförhållan

den som kan förkomma i medeltida puts. 

46. Respektive lager påfördes innan underliggande lager hade torkat helt. Genom denna applicering 

uppstår en stark bindning mellan lagren, freskal bindning, som är mycket hållbar. 

47. Efter att kalkslamningen hade karbonatiserat fullständigt, dvs. efter ett halvår. 

Bild 5: Exempel på 

vetenskaplig kopia som 

representerade mural

måleri med pudrande 

färgskikt (blå markering 

visar närbild av pudrande 

yta). Foto: Disent AB. 
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Bild 6: Vetenskaplig 
kopia som representerar 
två olika sammansätt
ningar av historisk puts 
med partiellt reducerad 
vidhäftning. Bilden till 
vänster visar hur ett 
spärrskikt lades på Ytong
platta innan historisk puts 
applicerades. 
Foto: Anna Henningsson. 

Vetenskaplig kopia för historisk puts 
Som bärande underlag för puts användes en Ytongplatta med dimensio-
nerna 30x40 cm (bild 6). Detta underlag har en porositet som överens-
stämmer med sandsten och kalkputs i ett historiskt murverk.

Plattan genomfuktades i vattenbad. För att bygga in skador i material 
som skulle leda till att putsen fick reducerad vidhäftning, tillfördes sal-
ter som förekommer i historiska murverk. Plattan låg i vattenbad tills det 
att det kapillära vattenupptaget skett i alla porer. Därefter följde en cykel 
av uttorkning i rumstemperatur. Detta upprepades 20 gånger. Partier 
med extremt låg vidhäftning mellan puts och underlag önskades och de 
skapades genom att lättbetongplattan partiellt isolerades med en petro-
leumbaserad lack (vänstra fotografiet i bild 6). Det skapades därigenom 
ett spärrskikt där kalken inte kunde bilda en bindning med underlaget 
(Ytongplattan).

Två olika historiska kalkbindmedel48 användes; våtsläckt kalk och 
hydraulisk kalk. I båda fallen användes för putsens ballast en kornstor-
leksfördelning efter historisk förebild. Kornstorleksfördelningen49 ställ-
des in så att kornkontakten i putsskiktet skulle bli låg, vilket avsåg att 
skapa en svag puts som är representativ för en nedbruten puts. Bland-
ningsförhållandet var för de två putserna 1:6 volymdelar. Putsen karbo-
natiserade i 1,5 år innan artificiell åldring utfördes. 

48. Baserar sig på putsanalyser utförda av medeltida puts. 

49. Andelen fin ballast hölls låg för att medvetet bygga in en svaghet i skiktet. 
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3.3.3 Artificiell åldring av vetenskapliga kopior 

Artificiell åldring av förgyllning och måleri på trä 
Det utfördes en artificiell åldring där provplattorna av trä utsattes för 
upprepade cykler av väta och torka. Avsikten var att få det bärande 
underlaget av trä att ändra dimension och att utöva en mekanisk kraft 
på ytskiktet så att dess vidhäftningsgrad reducerades. Upprepade cykler 
av genomfuktning och uttorkning avlöste varandra och därmed upp-
stod spänningar i materialen. Ytskikten utsattes för direkt solljus under 
20 dagar under maj–juni alternativt under juli–augusti. 

Plattorna lades under två timmar i vattenbad, utan att vatten kom i 
kontakt med ytskiktet. Därigenom skedde ett kapillärt vattenupptag i 
trämaterialet. Direkt därefter följde uttorkning i direkt solljus, komplet-
terat med infraröd lampa. 

Bild 7: Vetenskaplig 

kopia som representerar 

förgyllning på trä. Här syns 

krederingen efter artificiell 

åldring och partiell fäst

ning med konsoliderings

medel. Det är samma yta 

som är fotograferad under 

olika belysningsförhållan

den (påljus och släpljus). 

Foto: Disent AB. 
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Dessa växlingar ledde till att träets volym förändrades och en meka-
nisk kraft påverkade färgskiktet. Denna överdrivna simulering av hur 
trä ändrar dimension i samband med ogynnsamt rumsklimat upprepa-
des i 30 cykler tills en synlig vidhäftningsreducering mellan trä och färg- 
och krederingsskikt uppstod. Partier inom kopian där det önskades en 
högre skadegrad, belastades med fler cykler genom att ytskiktet (krede-
ringsskiktet) punktuellt vättes med vatten genom injektion med kanyl.

När den artificiella åldringen var avslutad var ytskikten tydligt påver-
kade och visade skadetyper som förekommer i verkligheten. Genom 
omväxlande belastning med väta och torka skapades partier inom plat-
torna med extremt reducerad vidhäftning mellan trä och ytskikt (bild 3 
och 7). Ytskiktet flagade kraftigt. För att komma närmare de förhållan-
den som råder för dessa ytskikt i verkligheten, utfördes på testobjekt för 
bemålat trä konserveringsåtgärder med de material som tillämpas för 
detta i Sverige. Åtgärden bestod i att några partier med flagande färg-
skikt partiellt återfästes med konsolideringsmedlet Lascaux Medium 
für konsolidierung® (MFK). 

Artificiell åldring av muralmåleri och pudrande pigment 
För kopior med pudrande pigment utfördes ingen artificiell åldring 
eftersom bindningen mellan pigmentkorn och underlag redan var till-
räckligt svag för att återspegla ett åldrat tillstånd hos objekten. Pud-
rande färg är ett ytskikt som består av pigmentkorn som har mycket svag 
vidhäftning till underlaget (se faktaruta nedan). 

Exkurs till fenomenet pudrande färg 

Skador på ett pudrande skikt som består istället i att pigmentkornen lig
detta yttrar sig genom att de översta ger packade intill varandra. Denna 
pigmentkornen faller av. Detta leder packning av pigmentkorn ger en låg 
till att ytskiktet tunnas ut och förlorar bindningskraft, vilken är känslig för 
sin färgintensitet. Färgskikt som pud- mekanisk påverkan. Den låga halten 
rar har ett lågt innehåll av bindemedel. av bindemedel i dessa ytskikt kan bero 
Det finns därmed inget som binder pig- på naturliga åldrandet hos färgskiktet 
mentkornen till varandra och till under- eller ett medvetet val vid tillverkning av 
laget. Den sammanbindande effekten objektet. 
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Artificiell åldring av historisk puts 
Kopian mättades med vatten genom kapillärt upptag för att aktivera de 
salter som tillförts. Direkt i anslutning till fuktbelastningen skedde en 
uttorkning i torrt klimat (35 % relativ luftfuktighet) under 24 timmar. 
Väta och torka upprepades i tio cykler. Därefter utfördes ytterligare tio 
cykler av väta som följdes av nedfrysning i tolv timmar. Därefter skedde 
upptining och uttorkning i klimat likt ovan under 48 timmar. 

Syftet med den artificiella åldringen var att uppnå en försvagning av 
putsens interna bindning (kontakten mellan de mineraliska bestånds-
delarna). Kopian visade inga synliga förändringar i ytan efter belast-
ningen ovan. Vid vidröring med undersökningsverktyget Lehrberger-
Kugel50 kunde de skapade bompartierna akustiskt urskiljas och den 
inbyggda vidhäftningsreduceringen mellan puts och underlag konsta-
terades vara uppnådd. 

3.4 Vibrationsscenarier 
Vibrationsscenarier är simulering av olika vibrationskällor som spräng-
ning, pålning, schaktning, trafik eller handverktyg. Det utfördes flera 
provserier, för att utreda om, när och hur vibrationer kan leda till påver-
kan på olika material vid olika vibrationsscenarier.

Påverkan betyder att de material och konstruktioner som konsten 
utgörs av förändras och kan utveckla skador. Potentialen för att skador 
hos material uppkommer beror på att olika typer av bindningskrafter som 
verkar inom olika material, försvagas och bryts genom tillförd energi. 
Påverkan på ett objekt kan delas upp i två kategorier; påverkan på objek-
tens ytskikt och påverkan på objektets inre struktur. Denna uppdelning 
konstrueras för att förklara och förstå när och hur vibrationspåverkan 
inverkar på konstens olika materialgrupper och dess bindningar. 

Detta projekt fokuserar på att utsätta ytskikt för olika vibrations-
scenarier. För ytskikt (puts, färg, förgyllning) förekommer två typer av 
bindningar; adhesionsbindning eller kohesionsbindning. Adhesion är
den molekylära vidhäftning som finns mellan två olika material och 
förekommer vid filmbildande ytskikt som organiskt bundna färgskikt. 
Kohesionsbindning förekommer vid icke-filmbildande skikt som vid 
kalkmåleri och torrpastelltekniker, vilka vid nerbrytning har en pud-
rande karaktär. För puts och pigment (utan bindemedel) råder även 
kohesionsbindning genom att putsens sand eller pigmentens korn skapar 

50. LehrbergerKugel är ett icke-materialförstörande undersökningsverktyg som har utvecklats för 

kulturvården i Tyskland. När verktyget rullas över en putsad yta uppstår svaga ljudresonanser, vilka 

ger en indikation om vidhäftningsgraden eller det som kallas bompartier. På detta sätt kan reducerad 

vidhäftning mellan puts och murverk kartläggas. FRANZEN, LÖTHER , AURAS, STEINDLBERGER 2010, 

sid. 155. 
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 51.  POHLMANN 2010, sid. 31 redogör för olika monitoreringssyften inom kulturvård. I detta projekt 

tillämpas formen periodisk monitorering för att fastställa ett samband. 

 52. Dos-respons visar samband mellan graden av vibrationsexponering och materialets reaktion på 

vibrationspåverkan. 

 53. Belysning med speciallampor för konstundersökningar som motsvarade dagsljusbelysning (6400 K). 

en packning mellan sig. Provningen delades in i provserier efter bind-
ningarnas karaktär; adhesion och kohesion. 

Följande vibrationsscenarier valdes ut för provning: 

• Resonanstest 
• Scenario A: Bergsprängning/tunnelsprängning 
• Scenario B: Byggverksamhet invid byggnad 
• Scenario C: Bilning med handverktyg inom en byggnad 

3.5 Monitorering av påverkan 
Monitorering är en central del i en provning. Monitoreringen sker på ett 
systematiskt och enhetligt sätt före, under och efter vibrationspåverkan. 
Monitorering51 är den metod i provningsprocessen som fastställer sam-
bandet mellan vibrationspåverkan (dos) och hur konstens olika material 
reagerar på påverkan (respons). Det är genom en kombination av mät-
ningar och visuell övervakning som beslutet tas om det har skett någon 
påverkan (bild 8, 9 och 10). Monteringsmetoder fastställer därmed vil-
ket samband mellan dos-respons52 som råder vid påverkan. Detta pro-
jekt fokuserar enbart på att övervaka om förändringar i testobjektens 
ytskikt uppkommer. Vad som fastställs är avhängigt vilken typ av meto-
der som sätts in under provningen för att kartlägga sambandet gällande 
dos-respons.

Vibrationsmätare som är fästa på objekteten registrerar kontinuerligt 
nivåerna hos de olika vibrationsparametrarna (bild 8). Efter ett visst 
antal cykler av vibrationspåverkan stoppas provningen och de visuella 
monitoreringsmetoderna sätts in för att kontrollera om och hur objektets 
material har påverkats (bild 9 och 10). 

Provning av ytskikt och inre struktur kräver olika monitorerings-
metoder för att fastställa om, när och hur påverkan i materialen sker. 
Genom att utforma provningsserierna efter en indelning som följer 
ytskikt och inre struktur kan provningen effektiviseras.

För att konstatera och dokumentera om skador uppkommer i ytskikt, 
är optiska metoder användbara. Med relevant belysningsutrustning53 för 
på- och släpljus, kombinerat med utrustning för högupplöst fotografe-
ring och mikroskopering, är det möjligt att övervaka när och hur små 
förändringar i ytskikt uppkommer (bild 9). 
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Bild 8: En vibrationsmätare 
som är fäst på objektet mäter 
vilka vibrationsnivåer som 
träffar objekten under prov
ningen. Foto: Disent AB. 

Bild 9 (vänster): Med belys
ningsutrustning för konst
undersökning, kombinerat 
med utrustning för högupp
löst fotografering och mikro
skopering, monitoreras det 
om, när och hur små föränd
ringar i ytskikt uppkommer. 
Foto: Bill Wei. 

Bilderna till höger visar samma 
skada fotograferat under två 
olika belysningsförhållande: 
påljus och släpljus. 
Foto: Disent AB. 

Bild 10: Under objekten lades  
ett ljust sammetspapper för 
att fånga upp och kvantifiera 
nedfall av pigment som var 
löst bundna. Foto: Bill Wei. 
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 54. En av metoderna för att övervaka om pudrande pigment reducerades. 

 55.  PATITZ 2010, sid. 55ff, KÖHLER 2005, sid. 106–116. 

 56. Monitoreringsmetoder för detta behandlades i projektens tredje workshop, se kapitel 3.11   

samt bilaga 3. 

I detta projekt användes följande utrustning: 

Belysning 
Lampor för konstundersökningar på 200 W och en färgtemperatur på 
6400 K. 
Ultravioletta lampor (365 nm).54  

Förstoring 
Mikroskop med en förstorning mellan 30x och 200x. 

Lupp med förstoring upp till 30x.

Boroskop för djupledsförändringar i sprickor.
 

Visuell dokumentation 
Systemkamera med makroobjektiv.

Mikroskop med fototillsats (förstorning mellan 30x och 200x). 

Bildbehandlingsprogram för bildanalys (jämförelsefotografier före och
 
efter påverkan)
 

Övrigt hjälpmedel  
Endoskop för att studera dolda konstruktionsvinklar. 

För att konstatera förändringar som kan ske bakom objektens yta, det 
vill säga inne i materialets struktur i till exempel puts, sten eller trä, 
behövs andra monitoreringsmetoder. Provningen av inre strukturer krä-
ver icke-materialförstörande metoder som återger och kvantifierar det 
som de optiska metoderna inte registrerar. Ultraljudsmätningar kan 
ge information om det uppkommer förändringar i form av strukturella 
svagheter bakom en till synes intakt yta. Försvagning i kohesionsbind-
ningar samt djupledsförändringar i form av sprickor i puts och murverk 
kan registreras med denna metod.55 Exempel på andra metoder för över-
vakning av inre strukturer är aktiv infraröd termografi, radar, röntgen 
och borrmotståndsmätning. Testning av effekterna av påverkan inne i 
materialstrukturen56  omsattes inte i detta projekt. Monitoreringen som 
görs under provningen ska fastställa om förändringar i ytskiktet uppstår. 
Följande kravspecifikation formulerades: 

http:metod.55
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Kravspecifikation för monitorering under vibrationsprovning 

I.	  Dokumentationen som produceras under provning ska vara 
kostnads- och tidseffektiv. 

II.  Övervakningen ska utföras på en visuell nivå som gör det 

möjligt att registrera förändringar under 0,5 mm.
 

III.  Övervakningen ska utföras med visuella metoder som ger 

tydligt reproducerbara fakta.
 

IV.  Övervakningsmetoderna ska inte göra åverkan på materia-
let och ska kunna reproduceras för att vara ett objektivt jäm-
förelsematerial för långsiktig övervakning. 

V.	  Vibrationspåverkan57 (dosen) som träffar objektet ska mätas 
kontinuerligt under provning genom vibrationsmätare. 

VI.  Den visuella övervakningen ska utvärderas tillsammans med 
uppmätta värden. 

3.6  Laboratorieutrustning för vibrationsprovning 
Utrustning för vibrationsprovning i laboratoriemiljö består av en styr-
anläggning som genom programmering kan efterlikna olika vibrations-
scenarier samt styra i vilken riktning vibrationerna träffar testobjekten. 
Till styranläggningen är ett skakbord kopplat. Under en provnings-
serie påverkas objektet med ett bestämt intervall av ett utvalt vibrations-
scenario. På skakbordet kan objekten monteras på olika sätt med rigg 
och fixturer. Detta gör det möjligt att återskapa olika konstruktionssätt 
som överensstämmer med hur delar i en altaruppsats är sammanfogade 
eller hur ett muralmåleri är integrerat i en byggnad. 

3.7 Vibrationssignaler 
Inför materialprovningen fördes dialoger med vibrationsexperter kring 
vilka vibrationsnivåer som objekten skulle utsättas för, samt hur vibra-
tionssignalen för provningsserierna skulle se ut. Vibrationsriktningen 
och dess relation till konstverkets konstruktion är av betydelse för påver-
kan. Frågeställningarna inför framtagningen av vibrationssignalen för 
provningen var följande: 

57. Parametrar som svängningsvibrationshastighet, frekvens och acceleration ska registreras löpande 

under respektive provserier och objekt. 
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• Hur återskapas vibrationssignalerna i de utvalda scenarierna 
A, B och C? 

• Vilken form av signal ger fakta om vibrationernas påverkan 
över tid? 

• Vilken vibrationsriktning förekommer vid respektive scenario 
och hur transporteras dessa till och inom objektens material 
och konstruktioner? 

Resonemang kring val av signaler för bergsprängning (A) 
I verkligheten är variationen mellan olika signaler från sprängningar 
mycket stor; ett val måste göras av vilken signal som ska användas. Berg-
sprängningar vid stora byggprojekt i tunnlar eller bergrum pågår i unge-
fär 6–7 sekunder och innehåller en stor mängd vibrationer. Ofta består 
signalen av ett eller några få toppvärden i kombination med en mängd 
lägre värden (diagram 1 i bild 11). Varje sprängning ger olika signaler 
och variationen kan vara relativt stor. Det att beslutades att provningen 
skulle efterlikna sprängsignaler på ett förenklat sätt genom en simule-
rad chock (diagram 2 i bild 11). Det innebär att objektet utsätts för en stöt 
med en vibrationsnivå som motsvarar ett mycket högt värde som sällan 
kan förekommer i verkligheten. Denna förstärkta simulering utforma-
des för att effektivisera provningen. Fasta frekvenser baserade på res-
pektive objekts uppmätta egenfrekvens användes (se kapitel 4.2). Detta 
förväntas ge en förstärkt simulering av cyklisk påverkan av sprängning-
arna som återkommer med jämna mellanrum under ett intervall av 6–7 
sekunder. 

Resonemang kring val av signaler för byggverksamhet invid byggnad (B) 
Inom byggprojekt alstras ofta flera typer av vibrationer parallellt. Det 
kan utöver sprängning pågå spontning, pålning, rivning och tunga 
transporter av material. För att efterlikna detta förhållande beslutades 
det att testobjekten skulle utsättas för en kontinuerlig vibration (diagram 
4 i bild 11). Det avviker från den verkliga situationen genom att objekten 
inte vilar mellan perioder av påverkan. För detta scenario ändrades frek-
vens från att vara fast till ett randomspektra.58 Detta avsåg att reducera 
tiden för provningen, eftersom ingen direkt påverkan fastställts under 
monitorering vid första provningstillfället. De olika vibrationshastig-
heter som användes vid randomprovningen motsvarar även de extrema 
maxvärden som sällan kan uppkomma i verkligheten. 

58. Avser intervall med slumpmässiga frekvenser, s.k. randomspektra. 

http:randomspektra.58
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Bild 11: Fem olika vibrations
signaler som relaterar till 
byggverksamhet. Framställt 
av Bill Wei. 
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Resonemang kring val av signaler för bilning med handverktyg inom 
en byggnad (C) 
Vid underhåll av historiska byggnaders putsade ytskikt samt vid instal-
lationsarbeten, tas mineraliska material bort med hjälp av olika typer 
av handverktyg (bilningsmaskiner).59 En bilningsmaskin hackar eller 
mejslar bort puts, sten, tegel eller betong från ett murverk. Bilning sker 
relativt ofta inom underhåll av historiska byggnader och English Heri-
tage uppmärksammade år 2002 detta som en riskfaktor för muralmål-
ningar genom en handbok för att förebygga påverkan.60 Även vid ett 
byggprojekt vid British Museum konstateras påverkan på konst i sam-
band med denna form av vibrationspåverkan.61 

Laboratorieprovningar av effekterna som detta scenario kan ha på fast 
konst i byggnader har tidigare inte utförts. En uppmätt signal vid bil-
ning var vägledande för provningens signalutformning.62 En sådan sig-
nal har ett mönster liknande diagram 5 i bild 11. Frekvensen från den 
uppmätta signalen överfördes till provningen och stämdes av mot en 
publicerad kartläggning av frekvenser för de handverktyg som förekom-
mer vid underhållsåtgärder i byggnader. 63 

3.8 Montering av testobjekt 
Objekten monterades på vibrationsbordet på ett sätt som eftersträvade
att simulera deras verkliga infästning i byggnaden. Det finns mycket få
svenska undersökningar kring hur konst i byggnader är tillverkade och
integrerade. Det gjordes utblickar till länder där konstteknologiska under-
sökningar görs som en del av kulturvårdens vårdprogram.64 Resultat från 
dessa undersökningar överfördes på de historiska objekt som här testades. 

Två former av monteringar användes:
•  Lös montering avsåg att simulera montering av träpaneler i 


till exempel predikstolar eller statyer inom altaruppsatser  

(bild 4, 8, 12 och 14). 


•  Styv montering användes för att simulera del av en större 

vägg, vilken objekten är integrerade i, till exempel mural-
måleri (bild 13).
 

 59. Bilningsarbete förekommer i Sverige då fasadputs förnyas eller lagas eller när det görs uttag för 

till exempel ledningskanaler eller ventilationsschakt för att möjliggöra underhåll av driftsanläggningar  

i historiska byggnader. Även vid rivning av byggnader och murar i anslutning till historiska byggnader 

förekommer ofta bilning som metod. 

 60.  HERITAGE, GOWING 2002. 

 61.  THICKET T 2002. 

 62. Projektet tackar Nitro Consult AB för denna hjälp. 

 63.  GMBACH 2014. 

 64. NAUMOVIC 2005. 

http:v�rdprogram.64
http:signalutformning.62
http:vibrationsp�verkan.61
http:p�verkan.60
http:bilningsmaskiner).59
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Bild 12: Montering av äng
lar av förgyllt trä. Figuren 
till vänster är monterad 
genom hängning (A). 
Fästningsanordningar 
vid figurens fötter (B) 
gör objektets montering 
styvt, undantaget vingen 
som är helt fri utan för
ankring mot vägg. Röda 
pilar visar var en djup 
spricka i träet förekom 
innan provningens start. 
Änglahuvudet till höger är 
förankrat upptill genom 
hängning medan fast 
förankring mot bakom
liggande vägg helt saknas 
(C). Vibrationsmätares 
placering (D). 
Foto: Disent AB. 

Bild 13: Kopia för historisk 
puts med reducerad 
vidhäftning (bom) 
monterades styvt mot 
skakbordets vägg. 
Foto: Anna Henningsson. 

Bild 14: Pasteller med 
pudrande pigment 
monterade hängandes på 
specialkrokar, på samma 
sätt som på museum. 
Foto: Anna Henningsson. 
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  MONTERING SOM ÅTERSKAPAR FÖRHÅLLANDEN 
 
  PÅ  PLATS
 
  Hur utformas monteringen på vibrationsbordet för att  


 återskapa verkliga förhållanden?
 

  ÅTERSKAPA DET AKTUELLA RISKSCENARIOTS 
  
 VIBRATIONSSIGNAL
 
  Vilka fakta behövs för att återskapa och programmera  
  

 vibrationssignalen i laboratoriet?
 

  RELEVANT ÖVERVAKNING FÖR ATT SPÅRA PÅVERKAN 
  Vilken typ av monitoreringsmetoder är relevanta för det   

 riskscenario som är föremål för respektive provningsserie? 

  HANTERING AV RESULTAT OCH TOLKNING 
  Hur dokumenteras de parametrar som använts för  

 respektive serier och hur visualiseras och lagras resultaten? 

10  Workshop 2: Provningsstrategin och framtida behov 
är strategin för provningen i vibrationslaboratorium utarbetats och 

 

3.9 Sammanfattning av provningsstrategi 
Resonemang och slutsatser inom utarbetande av vibrationsprovnings-
strategin resulterade i att sex provningssteg utfördes inför respektive 
provningsserie: 

RISKIDENTIFERING OCH VÄRDERING
 
 Vilket riskscenario är föremål för provningsserien?
 

PROVNINGSMATERIAL
 
 Vilken typ av objekt och material är representativ för 


scenariot som ska provas?
 

3.
N
omsatts i en mindre testserie i vibrationslaboratoriet, presenterades till-
vägagångssättet genom en workshop med deltagare från Svenska kyr-
kan, Statens fastighetsverk, länsstyrelser, Cultural Heritage Agency 
of the Netherlands, privat verksamma konsulter och Riksantikvarie-
ämbetet. Syftet med sammankomsten var att diskutera hur resultaten 
från vibrationsprovningar i laboratorium skulle kunna användas i fram-
tiden. Under en dag diskuterades vad vi behöver och vilket fokus projek-
tet ska prioritera.

Det kom fram att vi behöver en standard för säkra vibrationsnivåer, 
en vägledning för besiktning och övervakning, samt fördjupad univer-
sitetsforskning kring vibrationer och effekterna på det byggda kultur-
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arvets konst. Gruppen efterlyste en tydligare samsyn kring vilka besikt-
ningsmetoder och övervakningssätt som ska tillämpas för att besiktiga 
och kontrollera effekter av vibrationspåverkan på kulturobjekt. 

Gemensamt för det som fördes fram var att det behövs mer kunskap 
om vibrationers faktiska påverkan på kulturhistoriska material. Vibra-
tionsprovningen i laboratorium definierades därmed som angeläget att 
prioritera. Gruppen diskuterade om det vibrationsprovningsupplägg 
som presenterats tar fram de fakta som behövs. 

Samtalen som fördes efterlyste samsyn mellan olika branscher och hur 
riskanalyser inför vibrationspåverkan på arkitekturintegrerad konst ska 
ske och av vem. 

Det skulle vara av mervärde för projektet om samverkan mellan detta 
projekt och andra pågående europeiska projekt stärktes. 

Dokumentation av denna workshop återfinns i bilaga 2. 

3.11 Workshop 3: Monitoreringsmetoder 
Vibrationssimulering i laboratoriemiljö bygger på att samla in fakta kring 
sambandet mellan dosen av vibrationspåverkan och faktisk respons på 
olika material och konstruktioner som konst i byggnader består av. Ofta 
efterfrågas ”säkra värden”. Vilka nivåer tål objekten? 

Projektets genomgång av publicerat material inom området visar att 
det ofta förs fram vibrationsvärden som kan vara möjliga säkra nivåer. 
Dessa värden är sällan kopplade till fakta om vad som faktiskt skett i 
form av påverkan på objektens material i relation till rekommenderade 
nivåer. Förklaringen till detta är att sambandet mellan vibrationspå-
verkan och hur den faktiskt yttrar sig fysiskt på kulturhistoriska konst-
objekt sällan undersökts. En monitorering med metoder som komplet-
terar varandra bidrar till att denna information inhämtas. 

I diskussionerna återkom vi ständigt till behovet av att ha samsyn i vad 
en skada faktiskt är och hur den uppstår. Skador är materialförändringar 
och de ser olika ut beroende på vilket material det rör sig om. För att 
välja monitoreringsmetod och detaljnivå på övervakningen måste arten 
av befintlig eller förväntad skada vara tydligt definierad. Under samta-
len framfördes ICOMOS-publikationen Illustrated glossary on stone dete
rioration patterns 65 som en möjlig vägledning för att definiera vad en 
skada består i. 

En viktig aspekt som fördes fram är att det vi ser som skador inte upp-
står direkt och inte är synligt för alla. Kumulativ nedbrytning, som är 
fallet med flera omgivningsfaktorer, sker genom att materialet förändras 
gradvis. Exempel på kumulativa processer är svarta krustor eller belägg-

65. VERGÉS -BELMI (red.) 2010. 
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ning på sten som på sikt leder till att stenen under denna försvagas. Ljus 
som bleker fotografier eller textil över tid är ytterligare ett exempel på 
kumulativ nedbrytning. Monitoreringsmetoder ska upptäcka dessa ten-
denser innan det skett en tydlig skada och effekterna av den gradvisa för-
ändringen är påtaglig. Fokus måste vid en monitorering ligga på hur vi 
registrerar det som händer i objektens material under omgivningspåver-
kan med syfte att vara reaktiv och förebygga. Dokumentation av work-
shoppen återfinns i bilaga 3. 



 

 

 
 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

  

4. Vibrationsprovningar 

4.1 Genomförda vibrationsprovningar 
Provningsserier genomfördes i syfte att simulera olika vibrationsscena-
rion på olika typer av testobjekt. Vibrationsscenarierna var följande: 

1. Resonanstest: När testobjekt uppnår sin egenfrekvens 
2. Utmattningstest: Vibrationer inducerade av bergsprängningar (A)
3. Utmattningstest: Vibrationer inducerade av byggverksamhet invid

byggnad (B) 
4. Utmattningstest: Underhållsarbete i byggnader med handverktyg (C) 

4.2 Resonanstest 
Resonanstester genomfördes för att bestämma den specifika frekvens 
som de olika testobjekten har då de vibrerar som starkast och resonans 
eller egenfrekvens uppstår. När ett föremåls egenfrekvens uppstår, vibre-
rar det som mest och utsätts för störst påverkan genom att den högsta 
amplituden uppnåtts. Uppbyggnadssätt, materialkombinationer, form
och vikt är parametrar som avgör när egenfrekvens uppstår hos respek-
tive objekt. Egenfrekvensen är viktig för att bestämma om och när en 
vibrationsbelastning kan påverka objekten. Egenfrekvensen är en cen-
tral parameter om objekt ska vibrationsdämpas.

Värden från egenfrekvensen kan också användas vid genomförande av 
utmattningstester för att utveckla så kallade Wöhlerdiagram. Wöhler-
diagram visualiserar sambandet mellan materialförändringar relaterat
till ett visst vibrationsscenario (belastningscykler) och ger information 
om materialets utmattning i förhållande till cykler (tiden för påverkan).66 

De här utförda resonanstesterna ska ses som en mycket förenklad 
simulering. I verkligheten är vibrationsbeteende avseende egenfrekvens
hos olika föremål beroende av hur föremålet är integrerat i byggnadens 
stomme eller i stora konstverk i byggnaden. 

Testobjekt 
Testobjekten utgjordes av en kombination av vetenskapliga kopior och 
historiska objekt med material och konstruktioner representativa för 
byggnadsanknuten konst. Två vetenskapliga kopior resonanstestades 
samt fem tredimensionella historiska objekt. Det utfördes två testserier, 
1A och 1B (tabell 1). 

66. WEI , SAUVAGE, WÖLK 2014, sid. 1–3. 
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Tabell 1: Testobjekt som ingår i resonanstestet. 

Testobjekt Art av objekt Provserie Storlek (cm) 

Vetenskaplig kopia Muralmåleri 1A 30 x 40 x 2 

Vetenskaplig kopia Bemålat trä 1A 80 x 30 x 2 

Historiskt objekt Stuckfigur 1A 50 x 40 x 15 

Historiskt objekt Änglafigur i trä med förgyllt ytskikt 1B 45 x 28 x 3,5 

Historiskt objekt Änglahuvud i trä med förgyllt ytskikt 1B 40 x 30 x 10 

Historiskt objekt Orgeldel i trä med bemålning 1B 110 x 80 x 40 

Historiskt objekt Skulptur i konststen 1B 105 x 30 x 40 

Vibrationssignal 
Vid samtliga resonanstester genomgick varje typ av objekt vibrering med 
ett svep av frekvenser mellan 1-100 Hz. Vibrationsriktningen var vertikal 
(Z- riktning). Accelerationen var 0,5 g, alternativt 0,2 g. 

Resultat resonanstest – serie 1A 
Under resonanstestet fastställdes egenfrekvensen hos testobjekten 
genom visuell observation kombinerat med avläsning av Q-faktorn67 i 
diagram som visar vid vilka frekvenser resonans uppstår i objekten och 
ger dess respektive egenfrekvens. 

Tabell 2: Förutsättningar och resultat för testserie 1A inom resonanstesterna. 

Testobjekt Resonansfrekvens (Hz) Q-faktor Kommentar 

Bemålat trä (nr. 4) 38 1.669 Styv montering 

Muralmåleri/ historisk puts 25 --- Q-faktor < 1 tillämpades 

Bemålat trä (nr. 4) 89 1.382 Lös montering 

Stuckfigur --- --- Styv montering 

Testobjektet Bemålat trä (nr. 4) med styv infästning visade en mindre 
resonans vid 38 Hz (diagram 1) och med lös infästning vid 74,5 Hz res-
pektive 89 Hz (diagram 2). Muralmåleri/historisk puts och Stuckfigur 
gav ingen resonans inom det intervall som testades. För provplatta för 
muralmåleri uppstod den högsta amplituden vid cirka 25 Hz men utan 
resonans (diagram 3). För Stuckfiguren var kurvan relativt jämn. Ingen 
resonansfrekvens observerades (diagram 4). 

67. Q-faktorns roll kan förenklat beskrivas enligt följande: När Q-faktorn är större än en given frekvens, 

indikerar detta att objektet sätts i resonans vid denna frekvens. http://en.wikipedia.org/wiki/Q_factor 

http://en.wikipedia.org/wiki/Q_factor
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Diagram 1 : Resultatet 
av resonanstestet på 
Bemålat trä (nr. 4) styv 
montering. Den röda 
pilen markerar resonans
frekvensen vid 38 Hz. 

Diagram 2: Resultatet 
av resonanstestet på 
Bemålat trä (nr. 4) lös 
montering. De röda 
pilarna markerar reso
nansfrekvensen vid 74,5 
och 89 Hz. 
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Diagram 3: Resultatet av 
resonanstest för kopior av 
muralmåleri och historisk 
puts med styv montering. 
Den röda pilen markerar 
maximal frekvens vid 
25 Hz. Det är dock inte 
en resonansfrekvens 
eftersom Q-faktorn är 
lägre än 1. 

Diagram 4: Resultatet av 
resonanstestet för Stuck
figur med styv montering. 
Ingen resonansfrekvens 
observerades. 
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Resultat resonanstest – serie 1B 
Änglahuvud i trä var löst monterad genom en upphängning på vibra-
tionsbordets vägg i en stång (se markering A i bild 12). På motsvarande 
sätt var Änglafigur i trä upphängd och därtill fast inspänd nertill vid fot-
partierna (bild 12). Figurens vinge var inte fastspänd utan representerade 
objektets extra lösa del (se även bild 8). Vid 6 Hz uppstod resonans i båda 
objekten. Vibrationsriktningen var horisontell (Y).

Påtaglig resonans kunde observeras i änglafigurens vinge och förgyll-
ningsflagorna på änglahuvudet. Resonanstestserie 1B för änglaobjekten 
kördes längre än föregående serie 1A för att se var och hur materialbrott 
till slut uppkommer vid extrem påverkan.

Änglafigurens vinge visade innan teststart på en kraftig spricka i trä 
där vinge ansluter mot kropp (foto till vänster i bild 15). I testets startskede, 
efter cirka 5 minuter, föll små korn av material ned från spricköppningen. 
I slutet av testtiden föll hela vingen ned (bild 15). Detta skedde när g ökats 
från 1 till 5 under de sista två sekunderna i denna 15-minuters cykel.

Ytterligare ett resonanstest genomfördes med ett föremål som kan 
varit en del av en orgel (bild 16). Objektet är sammansatt av olika trä-
delar vilka fäster till varandra genom träplugg och sekundär spik. Dess 
övre delar var lösa, det vill säga partiellt fästa till den underliggande 
delen med enstaka spik eller träplugg. Den underliggande delen var fast 
inspänd i skakbordet. I de övre delarna av föremålet undersöktes egen-
frekvensen i vertikal riktning (Z) och fastställdes till 7 Hz. 

En skulptur i konststen monterades löst på vibrationsbordet för att 
efterlikna de infästningsförhållanden som är förekommande för en 
skulptur i en altaruppsats eller i en nisch i en historisk byggnad. Objek-
tet testades likt orgeldelen, men ingen resonans uppstod i detta objekt 
vid testseriens svep mellan 1-100 Hz. 

Tabell 3: Resonansfrekvenser för testobjekt i resonanstestserie 1B. 

Objekt Resonansfrekvens (Hz) Q-faktor Kommentar 

Änglafigur i trä 6 ≤1.0 Styv montering. Spricka i vinge ledde till 

nedfall. Resonans bedömdes visuellt 

Änglahuvud i trä 6 ≤1.0 Lös montering: Flagor av förgyllningen föll 

inte av – vidhäftningsgrad oförändrad 

Orgeldel i trä med bemålning 7 (saknas) Styv montering 

Skulptur i konststen 7 (saknas) Lös montering 
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Bild 15: Foto till vänster 
visar en spricka genom yt
skikt och trä på vingen till 
änglafigurens vinge innan 
teststart. Foto till höger 
visar nedfall av vinge efter 
resonanstestets genom
förande. Foto: Disent AB. 

Bild 16: Resonanstest för 
orgeldel. Bild till höger 
visar konstruktionen 
uppifrån. B visar vilka 
delar som är fast förank
rade i skakbordet medan 
A enbart har infästning 
genom träplugg eller spik 
i B-delarna. D visar loka
liseringen av vibrations
mätare som monitorerar 
vibrationsparametrar 
under resonanstestet. 
Foto: Disent AB. 
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4.3 Utmattningstester 

4.3.1 Materialförändringar 

Materialförändringar bygger på att olika typer av bindningar i materi-
alet försvagas och bryts genom tillförd energi. En utmattningsprocess 
i ett material kan vara kemisk eller mekanisk. Den utmattningsprocess 
som sker i denna provning är en mekanisk process, där materialets håll-
fasthet antas förändras då det utsätts för mekaniska spänningar i form av 
kontinuerliga vibrationer och tillfälliga stötar. Utmattning är en succes-
siv försämring av ett materials hållfasthet, orsakad av upprepad påver-
kan (kumulativ).

Skador av kumulativ karaktär blir synliga först efter att belastningen 
upprepats tillräckligt länge för att försvaga materialets bindande verkan. 
Utmattningsprocessen kan förenklat beskrivas i tre steg: 

1.  Initialt uppstår en materialförändring som inte kan 
 
 uppfattas med blotta ögat, till exempel en fin ytdefekt eller  
  
 defekt inne i materialets struktur.
 
2.  Materialförändringen förstärks om påverkan är  

 återkommande.
 
3.  Ett brott i materialet sker och en synlig materialförändring  
 
 (”skada”) registreras.
 

Det är först när den bindande verkan hos materialet är kraftigt reduce-
rad som förändringarna i objektet blir synliga för blotta ögat och defi-
nierade som olika skador som bortfall, hålrum eller sprickor. Det finns 
för flera kulturhistoriska material så kallade visuella ordlistor som defi-
nierar olika typer av skador.68  

Utmattningstester i detta projekt undersöker hur många cykler (hur 
lång tid) det tar innan en synlig materialförändring hos testobjektens 
ytskikt kan registreras.69 Tre typer av vibrationsscenarier var föremål för 
utmattningssimulering i laboratoriemiljö:  

•  Utmattningstest: Vibrationer inducerade av bergsprängningar (A) 
•  Utmattningstest: Vibrationer inducerade av byggverksamhet  
 
 invid byggnad (B)
 
•  Utmattningstest: Underhållsarbete i byggnader med  

 handverktyg (C)
 

68. VERGÉS -BELMI 2010, WEYER , PICAZO, POP, CASSAR , ÖZKÖSE, VALLET, SRSA 2015. 

69. Avser i detta fall visuella materialförändringar som är spårbara med mikroskopering i 50x förstoring. 

http:registreras.69
http:skador.68
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4.3.2 Sprängningsinducerade vibrationer (A) 

Laboratorieutrustning 
Testserie A1_1 använde ett LING Dynamic system Ltd, servo-hydrau-
liskt system för vibrationstestning med ett skakbord av typen LDS 954 
LS. Programmering var inte möjlig och styrning skedde manuellt. 

Testserien delades in i serier, vilka hade en undertestserie vardera A1_1 
och A1_2. 

Testserie A1_2 använde ett motsvarande servo-hydrauliskt system för 
vibrationstestning som styrdes med ett programsystem från LABVIEW 
där programmering var möjlig. 

Testserie A2 utfördes med Schenk bi-axial tester, ett system för vibra-
tionstestning, som styrs med en programvara från Dactron Shaker Con-
trol (programmering var möjlig). 

Vibrationssignal testserie A1 
För att simulera cyklisk påverkan från sprängningsinducerade vibrationer
användes i denna serie fasta frekvensnivåer. Resonemang kring detta val
förs i kapitel 3. De uppmätta egenfrekvenserna 74 och 25 Hz från resonan-
stestserierna70 användes tillsammans med två olika vibrationshastigheter,
19,1 och 10,0 mm/s. Vibrationsriktningen var genomgående vertikal.

19,1 mm/s är en extremt hög vibrationsnivå som vid enstaka tillfäl-
len uppmätts på muralmålningar och fasta träobjekt i historiska kyrkor i 
samband med sprängningar. Inledningsvis, vid de första provningarna, 
simulerades det cykliska71 stötmönstret via vibrationsanläggningens
kontrollsystem genom att en vibration startades och stoppades direkt. 
Detta gav ett vibrationsintervall på några sekunder.72 Därefter uppre-
pades samma cykliska stötmönster i en programmerad testanläggning. 
Testserien simulerade signalen i diagram 5. 

Vibrationssignal serie A2 
Under serie A2 utsattes testobjekten för konstant höga vibrationsnivåer,
istället för stötvisa som i A1. Istället för cykler användes tidsintervaller om
20 alternativt 30 minuter. Nivåerna som testades var 20, 30 och 40 mm/s,
samtliga vid frekvensen 25 Hz. Om det inte registrerades några föränd-
ringar i testmaterialen, höjdes svängningshastigheten till nästa tidsinter-
vall. Vibrationsriktningen var fortfarande vertikal. Syftet med denna vari-
ant var att påskynda provningsprocessen och simulera cyklisk påverkan. 

70. Ej uppmätt då ingen egenfrekvens uppstod och därför tillämpades högsta vibrationsamplituden 

vid 25 Hz, Q-faktor < 1. 

71. Objekten testades i cykler omfattande 30 minuter, eller tills dess att materialförändring observera

des, beroende på vilket som kom först. 

72. Det var inte möjligt att programmera den provningsutrustning som användes för testserie A1_1, då 

denna utrustning inte hade möjlighet att automatiskt skapa en cyklisk vibrationsbelastning. 

http:sekunder.72
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Resultat testserie A1 
Provplattan Bemålat trä (nr. 1) visade efter fjorton cykler ett nedfall. 
Nedfallet var kredering om 0,1 mm. Efter ytterligare 50 cykler föll två 
små flagor i motsvarande storlek ned. Efter därpå följande 150 cykler 
registrerades inga ytterligare förändringar.

Under testserie A1 föll en färgflaga ned redan vid monteringen av 
provplattan Bemålat trä (nr. 3). Efter 40 cykler föll två färgkorn (grun-
dering) under 0,1 mm ned. Från provplatta Bemålat trä (nr. 2) föll efter 
220 cykler två mycket små flagor gul färg utan grundering ned. Flagor-
nas storlek var under 0,9 mm. 

Vibrationsanläggningen hade problem vid testningen av provplattan 
Bemålat trä (nr. 3) (inom serie A1_2), starten av cykeln skedde snabbt och 
okontrollerat. Först kördes 100 cykler, utan att påverkan registrerades. 
Därefter kördes ytterligare 22 cykler, vilket ledde till att en flaga (stor-
lek 1,0 mm) föll ned från testobjektets röda färgfält. Observera att även 
vid omstart inför de sista 22 cyklerna visade testanläggningen på samma 
problem som ovan, vilket betyder att starten gav extremt hög påverkan 
på objektet, utanför den svängningshastighet man avsåg att testa.

Testobjekt Stuckfigur belastades med 350 cykler utan registrerad 
påverkan.

Testobjekt Muralmåleri belastades med totalt 550 cykler och efter 300 
cykler (inom serie A1_2) kunde nedfall av två pigmentkorn från färgfäl-
tet med röd ockra registreras. Kornen hade en radie om 0,01 mm. Med 
referenspunkter för mikroskop kunde inga förändringar i kornkontak-
ten mellan pigmentkornen på testobjektet fastställas. 

Diagram 5: Vibrations
signal som simulerar 
cykliska stötmönstret 
för att efterlikna spräng
ningar. Framställt av 
W. (Bill) Wei. 
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Tabell 4: Redovisar objekten, monteringsart samt parametrarna för påverkan och dess utfall för sprängningsinducerade 
vibrationer inom testserie A1_1. 

Testobjekt serie A1_1 Hz mm/s Cykler Montering Ytskikt	 Vibrations- Material
riktning förändring 

A1_1. Bemålat trä (nr. 1) 74 19,1 200 lös Oljefärg på kritgrund vertikal ja 

A1_1. Bemålat trä (nr. 3) 74 19,1 100 lös Temperafärg på kritgrund vertikal ja 

A1_1. Muralmåleri 25 10,0 200 styv Pigment utan bindemedel vertikal nej 

A1_1. Muralmåleri 25 19,0 50 styv Pigment utan bindemedel vertikal nej 

A1_1. Stuckfigur 25 10,0 100 styv ---	 vertikal nej 

A1_1. Stuckfigur 25 19,0 50 styv ----	 vertikal nej 

Resultat testserie A2 
Inom denna testserie registrerades förändringar enbart på Blyinfattat 
fönster. Endast blykonstruktionen som ramar in glaset visade på påver-
kan från vibrationerna. Där blyfogen saknade vidhäftning mot glaset 
öppnade den sig ytterligare. Inom den skadade blykonstruktionen föll 
det av två mindre delar (millimeterstorlek) fönsterkitt (från fästet mel-
lan glasskiva och bly). Detta skedde i slutet av 30-minutersintervallen 
vid vibrationsnivån 40 mm/s, den högsta vibrationsbelastningen inom 
serien. Glaset i konstruktionen påverkades inte. 

Tabell 5: Redovisar objekten, monteringsart samt parametrarna för påverkan och dess utfall för sprängningsinducerade 
vibrationer inom testserie A1_2. 

Testobjekt serie A2_2 Hz mm/s Cykler Montering Ytskikt	 Vibrations- Material
riktning förändring 

A1_2. Bemålat trä (nr. 2) 74 19,1 500 styv Temperafärg på kritgrund vertikal ja 

A1_2. Bemålat trä (nr. 3) 74 19,1 +124 lös Kaseinfärg på kritgrund vertikal ja 

A1_2. Muralmåleri 25 19,0 300 styv Pigment utan bindemedel vertikal ja 

A1_2. Stuckfigur 25 10,0 350 styv ---	 vertikal nej 
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Tabell 6: De testade objekten, monteringsart samt parametrarna för påverkan och dess utfall för 
sprängningsinducerade vibrationer inom testserie A2. 

Testobjekt serie A2 Hz mm/s Tid (min) Montering Ytskikt	 Vibrations- Material

riktning förändring 

A2. Bemålat trä (nr. 1) 25 19,1 30 lös Oljefärg på kritgrund vertikal nej 

A2. Bemålat trä (nr. 1) 25 30,0 30 lös Oljefärg på kritgrund vertikal nej 

A2. Bemålat trä (nr. 1) 25 40,0 30 lös Oljefärg på kritgrund vertikal nej 

A2. Blyinfattat fönster 25 19,1 30 styv  ----- vertikal nej 

A2. Blyinfattat fönster 25 30,0 30 styv --	 nej 

A2. Blyinfattat fönster 25 40,0 30 styv --	 ja 

A2. Kalkputs med bom73 25 19,1 30 styv --	 nej 

A2. Kalkputs med bom 25 40,0 30 styv --	 nej 

A2. Interiördel – trä-guld 25 19,1 30 lös Bladguld på kritgrund nej 

A2. Interiördel – trä-guld 25 30,0 30 lös Bladguld på kritgrund nej 

A2. Interiördel – trä-guld 25 40,0 30 lös Bladguld på kritgrund nej 

4.3.3 Simulering av vibrationer från närliggande byggprojekt (B) 

Denna simulering avsåg att imitera påverkan från en kombination av 
vibrationskällor (till exempel pålning, spontning, sågning, sprängning, 
markpackning, rivning samt transporter) som kan förekomma sam-
tidigt intill en historisk byggnad med fast konst. 

Laboratorieutrustning 
Provserie B utfördes med Schenk bi-axial tester, ett system för vibra-
tionstestning, som styrs med en programvara från Dactron Shaker 
Control. 

Vibrationssignal 
För att uppnå detta ändrades frekvensen från fast värde till ett inter-
vall med slumpmässiga frekvenser, s.k. randomspektra74 (diagram 6). 
Frekvenser mellan 5–100 Hz och vibrationshastigheterna 19,1, 30,0 och 
40,0 mm/s testades i tidsintervaller om 30 minuter. 

Resultat testserie B 
Det registrerades inga förändringar hos testobjekten under eller efter 
avslutad påverkan med denna signalform. 

73. Bom avser reducerad vidhäftning mellan puts och underliggande lager (murverk). 

74. Frekvenserna är baserade på European Standard (Telecommunications series), ETST EN 

300 019-2-4 specification T 4.1, 4.1E, 4.2L and 4.2H: Non-weather protected locations – mechanical tests. 
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 75. Testobjektet låg direkt på skakbordets metallyta. 

 76. En sekundär parallell testning gjordes med en lös skulpturdel (Maskaron stenmassa) för att se om den 

skulle börja vandra vid påverkan. Den lösa artefakten Maskaron stenmassa flyttade sig inte och fenomenet 

vandring uppstod inte. 

 77. Testobjektet låg direkt på skakbordets metallyta. 

 78. En sekundär parallell testning gjordes med en lös skulpturdel (Maskaron stenmassa) för att se om den 

skulle börja vandra vid påverkan. Den lösa artefakten Maskaron stenmassa flyttade sig inte och fenomenet 

vandring uppstod inte. 

 79. Testobjektet låg på ett papper på skakbordet. 

 80. En sekundär parallell testning gjordes med en lös skulpturdel (Maskaron stenmassa) för att se om den 

skulle börja vandra vid påverkan. Den lösa artefakten Maskaron stenmassa flyttade sig inte och fenomenet 

vandring uppstod inte. 

 81. Interiördelen i trä har ett ytskikt av förgyllning. 

Diagram 6: Random
spektra med intervall med 
slumpmässiga frekvenser 
för simulering av vibratio
ner från en kombination 
av vibrationskällor som 
kan förekomma samtidigt 
intill en historisk byggnad 
med fast konst. Framtaget 
av Nitro Consult AB. 

Tabell 7: De testade objekten, respektive monteringsart samt parametrarna för påverkan och dess utfall. 

Testobjekt serie B Hz mm/s Tid (min) Montering Ytskikt Vibrationsriktning Materialförändring 

Kalkputs med bom 5–100 19,1 30 styv --- Samtliga (random) nej 

Maskaron stenmassa 5–100 19,1 30 liggande 75 --- Samtliga (random) nej, ingen vandring 76 

Maskaron stenmassa 5–100 30,0 30 liggande77 --- Samtliga (random) nej, ingen vandring78 

Maskaron stenmassa 5–100 40,0 30 liggande79 --- Samtliga (random) nej, ingen vandring 80 

Interiördel i trä81 5–100 19,1 30 lös Bladguld på kritgrund Samtliga (random) nej 

Interiördel i trä 5–100 30,0 30 lös Bladguld på kritgrund Samtliga (random) nej 

Interiördel i trä 5–100 40,0 30 lös Bladguld på kritgrund Samtliga (random) nej 

Stuckfigur 5–100 19,1 30 styv --- Samtliga (random) nej 

Stuckfigur 5–100 30,0 30 styv --- Samtliga (random) nej 

Stuckfigur 5–100 40,0 30 styv --- Samtliga (random) nej 
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4.3.4 Vibrationer från underhållsarbete inom en byggnad (C) 

Den vibrationspåverkan som här testas kan förekomma inom en bygg-
nad i samband med att underhåll utförs. Handverktyg används vid ned-
bilning av fasadputs, upptagning av kanaler för ledningar, håltagning i 
murverk för tekniska installationer och driftssystem i historiska byggna-
der. Bilningsmaskiner eller fräsar, alstrar vibrationer i många olika frek-
vensintervaller.82 Muralmålningar, stuck eller sakrala artefakter som är 
förankrade i väggarna i byggnader där dessa handverktyg används, ris-
kerar att påverkas av vibrationerna som alstras från handverktygen.83 

Exempel på objekt som kan påverkas är altaruppsatser, epitafier eller 
predikstolar. 

Laboratorieutrustning 
Testserie C utfördes med Schenk bi-axial tester, ett system för vibrations-
testning, som styrdes med en programvara från Dactron Shaker Control.
Testserien utgick från frekvenstoppar i uppmätt signal i diagram 7. 

Diagram 7: Signal uppmätt vid bilning i en byggnad. Frekvensmedelvärdet 100 Hz användes 
för att programmera signalen för serie C. 

82. Utförda studier vid Tekniska universitetet i München visar att de frekvenser som alstras i samband 

med underhållsarbete med handverktyg utgör en risk för påverkan hos historiska byggnader och musei

samlingar. GMACH 2014, sid. 62-65. 

83. HERITAGE, GOWING 2002, sid. 7. 

http:handverktygen.83
http:vensintervaller.82
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Vibrationssignal 
För att simulera vibrationer från underhållsarbete med handverktyg 
utfördes testserie C. Vibrationsriktningen är därför horisontell till skill-
nad från föregående serier84. Använd signal utgick från en signal upp-
mätt vid bilning i en byggnad. Det uppmätta frekvensmedelvärdet 100 
Hz överfördes till testserien (diagram 7). Den valda frekvensen över-
ensstämmer även med den kartläggning av frekvenser som utförts vid 
Münchens tekniska universitet.85 

Objekten testades vid vibrationsnivåer om 3,6, 20,0 och 30,0 mm/s i 
upp till 30 minuter för respektive nivå, eller tills dess att materialföränd-
ring observerades, beroende på vilket som kom först. 

Resultat testserie C 
Efter 30 minuters belastning med 30,0 mm/s av Änglahuvud i trä regist-
rerades ett nedfall på 1,0 mm från ytskiktets grundering. Änglahuvudet 
monterades inte bort från skakbordet efter en testserie och påverkades 
därför totalt kontinuerligt under cirka 8,5 timmar med korta pauser då 
övriga objekt i byttes ut. Det registrerades efter tid inte några nya för-
ändringar eller nedfall av ytskikt på Änglahuvud i trä. Det registrerades 
ingen förändring i vidhäftningsgraden.

Generellt kunde det under provningarna konstateras att påtagligt 
lösa ytskikt som helt saknade vidhäftning till underliggande underlag 
hängde oförändrat kvar under hela tiden för påverkan utan att falla ned 
(exempel på dessa flagor finns i bild 17). 

Bild 17: Änglahuvud av trä 
innan provning. Ytskiktet 
flagar partiellt kraftigt 
från underliggande trä. 
Foto: Anna Henningsson. 

84. Undantaget den för testobjekten A1 och B1, som även testades i vertikal riktning för att studera om 

skillnad i utfallen kunde tillskrivas riktningen. 

85. Frekvenser för bilningsverktyg kan variera inom 90–133 Hz enligt GMACH (2014), sid. 62. 

http:universitet.85
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Änglafigur i trä med skadad vinge utsattes för 30 minuters belastning 
med 30,0 mm/s (motsvarande påverkan som änglahuvudet). Efter cirka 
5 minuters belastning registrerades nedfall från en konstruktionsspricka 
i vingens anslutningspunkt.86 Nedfallen var av storleksordningen 0,01–
3,00 mm och bestod av kredering och grundering för det förgyllda 
ytskiktet samt träflis.

Muralmålerikopia 4 visade på nedfall av svarta pigmentkorn efter 
7 minuter under belastningen 30 mm/s. Efter en 30 minuters cykel om 
3,5 mm/s registrerades ingen materialförändring. 

Muralmålerikopia 2 visade redan efter 3 minuter nedfall av röda pig-
mentkorn om 0,01 mm, därefter skedde ingen förändring under 30 
minuters påverkan med svängningshastighet 3,5 mm/s. Efter ytterligare 
30 minuter hade flera korn från det röda färgfältet fallit ner, ett rött 
puder var synligt. Efter ytterligare 30 minuters påverkan med sväng-
ningshastighet 30,0 mm/s registrerades nedfall av enstaka pigmentkorn 
från det röda fältet. 

Muralmålerikopia 1 visade efter 30 minuters påverkan med 30,0 mm/s 
att fyra svarta pigmentkorn fallit ned (bild 18). Då detta upprepades i 
ytterligare en 30-minuters cykel med samma belastningsförhållanden, 
registrerades inte motsvarande förändring. Efter 30 minuter med sväng-
ningshastighet 3,5 mm/s registrerades ingen förändring. 

Muralmålerikopia 5 påverkades inte under hela testserien. Pigmen-
ten i denna provplatta var freskalt87 bundna och den kalkning som fär-
gen binder till hade mycket god vidhäftning eftersom den var utförd i 
freskoteknik. 

86. Då vingen inte var infäst i skakbordet kunde den röra sig fritt, till skillnad från änglakroppen. 

87. Freskalt bundna betyder att pigmentet målats på putsen innan denna torkat, utan tillsats av 

organiska bindemedel. Pigmentens korn binder till putsens kalk när denna härdar (karbonatiserar). 

Det blir en stark bindning mellan färg och underlag, som kallas en fresk. 

Bild 18: Nedfall av svarta 
pigmentkorn från 
Muralmålerikopia 1. 
Foto: Disent AB. 

http:anslutningspunkt.86
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Bild 19: Foto till vänster 

visar det blå pigmentet 

ultramarins pudrande 

karaktär. De röda pilarna 

visar nedfall av pigment

korn från det blå pigmentet 

på kopians ram efter 

testningens slut. 

Foto: Anna Henningsson. 

Pudrande pigment A2 bestod av pigmentet ultramarin (bild 19). Efter 
20 minuters belastning med svängningshastigheten 3,6 mm/s registre-
rades nedfallna pigmentpartiklar (storlek under 0,1 mm) på träramens 
nedre del, samt på underliggande vitt papper. Inga ytterligare pigment-
korn föll ned vid 20 mm/s. Pudrande pigment B2 utsattes för motsva-
rande tidsintervall och vibrationsnivåer som Pudrande pigment A2, utan 
att förändringar registrerades. Skillnaden i utfallet visar hur olika blå 
pigment har olika vidhäftningsgrad till samma underlag och binder där-
med mer eller mindre starkt till underlaget. 

Utförd testserie med pigmentkorn som är löst bundna till underlaget, 
visar att vibrationer i horisontell riktning påverkar färgskikt med kohe-
sionsbindning direkt vid nivåer över 3,6 mm/s. Vid underhållsarbete med 
handverktyg dominerar den horisontella vibrationsriktningen. Testse-
rie C visar tydligt att historiska pigment som ultramarin, rödockra och 
svart reagerar på horisontell vibrationspåverkan relaterad till handverk-
tyg. Dessa pigment förekommer ofta i färgskikt och muralmålningar i 
historiska byggnader. 
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Tabell 8: De testade objekten för simulering av vibrationer från underhållsarbete inom en byggnad. * = Vertikal vibrationsriktning. 

Testobjekt serie C Hz mm/s Tid (min) Montering Ytskikt	 Vibrations- Material

riktning förändring 

Änglahuvud trä 100 3,5 20 Lös Bladmetall på kritgrund Horisontell nej 

Änglahuvud trä 100 3,5 +20 Lös Bladmetall på kritgrund Horisontell nej 

Änglahuvud trä 100 30,0 30 Lös Bladmetall på kritgrund Horisontell ja 

Änglahuvud trä 100 30,0 +30 Lös Bladmetall på kritgrund Horisontell nej 

Änglahuvud trä 100 30,0 +30 Lös Bladmetall på kritgrund Horisontell nej 

Änglafigur i profil (trä) 100 30,0 +30 Styv/lös88 Bladmetall på kritgrund Horisontell ja 

Muralmålerikopia 1 100 3,5 20 Styv Pigment utan bindemedel Horisontell nej 

Muralmålerikopia 1 100 30,0 30 Styv Pigment utan bindemedel Horisontell ja 

Muralmålerikopia 1 100 30,0 +30 Styv Pigment utan bindemedel Horisontell nej 

Muralmålerikopia 2 100 3,5 +20 Styv Pigment utan bindemedel Horisontell ja 

Muralmålerikopia 2 100 30,0 30 Styv Pigment utan bindemedel Horisontell ja 

Muralmålerikopia 4 100 3,5 30 Styv Pigment utan bindemedel Horisontell nej 

Muralmålerikopia 4 100 30,0 30 Styv Pigment utan bindemedel Horisontell ja 

Muralmålerikopia 4 100 30,0 +30 Styv Pigment utan bindemedel Horisontell ja 

Muralmålerikopia 5 100 3,5 20 Styv Pigment utan bindemedel Horisontell nej 

Muralmålerikopia 5 100 30,0 30 Styv Pigment utan bindemedel Horisontell nej 

Maskaron stenmassa 100 3,5 20 Liggande ---	 Horisontell nej 

Maskaron stenmassa 100 30,0 --- Liggande ---	 Horisontell ja89 

*Pudrande pigment A1 100 3,6 20 Lös/hängande Pastellkrita Vertikal nej 

*Pudrande pigment A1 100 20,0 30 Lös/hängande Pastellkrita Vertikal nej 

*Pudrande pigment B1 100 3,6 30 Lös/hängande Pastellkrita Vertikal nej 

*Pudrande pigment B1 100 20,0 30 Lös/hängande Pastellkrita Vertikal nej 

Pudrande pigment A2 100 3,6 20 Lös/hängande Pastellkrita Horisontell ja 

Pudrande pigment A2 100 20,0 30 Lös/hängande Pastellkrita Horisontell nej 

Pudrande pigment B2 100 3,6 30 Lös/hängande Pastellkrita Horisontell nej 

Pudrande pigment B2 100 20,0 30 Lös/hängande Pastellkrita Horisontell nej 

88. Monteringen är främst styv men vingen är inte extra inspänd och denna del motsvarar därmed lös montering. 

89. Den lösa artefakten Maskaron stenmassa flyttade sig inte vid 3,5 mm/s. Vid 30 mm/s började den vandra direkt. 
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Vid motsvarande nivåer i vertikal vibrationsriktning registrerades det 
ingen pigmentförlust.

Maskaronen i stenmassa påverkades först vid 30,0 mm/s då den direkt 
började vandra och korn av materialet lossande vid friktionen. 

4.4 Resultat och diskussion 
Laboratorieprovningar med vibrationsprovningsutrustning som används
inom industrin har gjort det möjligt att, isolerat från övrig omgivnings-
påverkan, studera påverkan på fast konst i byggnader.

Parallellprovning med vetenskapliga kopior och historiska objekt har 
gett ett representativt utfall. De vetenskapliga kopiorna har möjliggjort 
en förprogrammering av skadetyper och skadegrader, vilket har gett 
reproducerbara erfarenheter om vad som kan påverkas i relation till till-
verkningssätt och skick. Kopiorna hade en mycket hög skadegrad90 som 
sällan förekommer i verkligheten. Denna extrema skadegrad hade ska-
pats för att provningen av objekt som tveklöst bedömts ligga i riskzonen 
för påverkan, skulle kunna utföras på ett tidseffektivt sätt. 

Ytskikt reagerade olika på vibrationspåverkan beroende på vilken typ 
av bindemedel och pigment de utgjordes av. De flagande adhesions-
bundna ytskikten, med bindemedel av olja eller kasein, vibrerade 
påtagligt under provningen utan att påverkas. Detta beror på att dessa 
organiskt bundna skikt har en elasticitet som gör att de följer de vibra-
tionsinducerade rörelserna. Detta visar på vikten av fakta om hur res-
pektive konst, kulturhistoriska ytor och artefakter är konstruerade och 
vad materialen består av. 

Även i resonanstestningen visade på betydelsen av fakta om konstens 
konstruktion och materialsammansättning för att prognostisera effek-
ter av olika vibrationsarter. Det resonanstest som utfördes var en förenk-
ling, eftersom ett objekt i verkligheten har flera egenfrekvenser (som är 
intimt förbundna med egenfrekvensen hos den byggnadsdel de är inte-
grerade i). Provningen åskådliggjorde att resonans inte uppstår i samt-
liga delar som artefakten är uppbyggd av. Detta visar att fakta om egen-
frekvens kombinerat med fakta om konstens konstruktion kan ge en 
differentierad riskbild. 

Egenfrekvens hos ett objekt är av betydelse vid en riskanalys. I en risk-
analys vägs det aktuella objektets konstruktion, materialsammansätt-
ning och status samman med grad och art av vibrationspåverkan.

Riktningen i vilken vibrationen transporteras till objektet kan ha bety-
delse för utfallet av påverkan. Horisontellt riktade vibrationer visade sig 
kunna påverka mer, än de vertikalt transporterade vibrationerna. Detta 

90. Bestod i omfattande sprickbildningar i ytskikt av färg och förgyllning. Därtill förekom omfattande 

partier av ytskikt utan vidhäftning till underlaget (ytskiktsflagor och pudrande pigmentkorn). 
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indikerades genom att motsvarande vibrationshastighet, testobjekt, 
frekvens och tid var föremål för provning i horisontell och vertikal rikt-
ning. Tolkningen av vibrationsriktningens betydelse måste dock sät-
tas i ytterligare samband med frekvensen. Utförd provningen visade att 
frekvensen har betydelse för påverkan på materialen. Denna iakttagelse 
leder till att det i prognoser är viktigt att inte enbart fokusera på vibra-
tionsparametern mm/s när det efterfrågas ”säkra nivåer”. 

Av de tre utförda utmattningsserierna visade det sig att vibrationer 
alstrade av handverktyg inom en byggnad (C) påverkade testobjekten 
mest. Påverkanspotentialen hos denna form av vibration har påtalats 
i internationella publikationer inom kulturvård, vilket föranledde att 
testserie C blev en del i denna studie. Vibrationsscenario C indikerar 
att vibrationsbelastning orsakade av handverktyg påverkar ytskikt med 
kohesionsbindning (så kallade ”pudrande färgskikt”) i större omfatt-
ning än filmbildande ytskikt. Bindningen mellan pigment och underlag 
reduceras partiellt efter relativt kort tid.91 

Sprängningsrelaterade vibrationer (A), motsvarade två år av påverkan 
med konstant höga vibrationshastigheter. Tredimensionella objekt av 
stuck påverkades inte under testperioden. Efter cirka 300 cykler lossnade 
två pigmentkorn från rött färgskikt i en muralmålerikopia, efter ytterli-
gare 200 cykler registrerades ingen påverkan. Ytterligare två muralmå-
lerikopior (ej upptagna i tabell) testades på samma sätt utan att påverkan 
registrerades. Puts med partier av reducerad vidhäftning mot underlaget 
kunde efter 100 cykler inte visa på förändringar i ytskikt. 

De historiska objektens filmbildande ytskikt visade att vidhäftnings-
reducering av förgyllning och ytskikt inte påskyndades. Bemålat trä 
påverkades inte lika entydigt. I flera serier skedde ett nedfall direkt när 
provningen startade. Detta kan inte ses som representativt eftersom sig-
nalen när anläggningen startar upp är avsevärt starkare än de program-
merade scenarierna.92 Den provningsserie för bemålat trä som kan ses 
som representativ är serie A1 (A1_2) med testobjekt bemålat trä nr. 3 då 
två ytskiktflagor (0,9 mm) föll ned efter 220 cykler. Påverkan på detta 
testobjekt fortsatte därefter med ytterligare 280 cykler utan ytterligare 
nedfall. Fortsatt provning är relevant eftersom resultaten från Ängla
huvud i trä med kraftigt flagande ytskikt som efter 8,5 timmars konstant 
provning inte visade på förändring (bild 17). 

91. Kornkontakten mellan pigment i ett pudrande färgskikt samt dess bindning till underlaget 

(kalkning). 

92. Muntlig uppgift från vibrationstekniker som tillsammans med rapportförfattarna utförde 

provningarna i de olika vibrationslaboratorierna. 

http:scenarierna.92
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Vid testserie A och C användes fasta frekvenser då de förväntades ge 
högre potential för påverkan genom att de sammanföll med de flesta 
testobjektens egenfrekvens.93 

Vibrationer från närliggande byggprojekt (B), utforskade möjligheten 
att använda frekvensintervaller, så kallad randomtestning, för att simulera 
vibrationspåverkan från byggverksamhet invid historiska byggnader. 
Tidsintervaller om 30 minuter, vilket var det utrymme projektet hade, 
visade sig vara för kort tid. För att kompensera detta och öka möjlighe-
ten att studera effekterna hos testobjekten, användes en mycket högre 
vibrationshastighet än vad som skulle förekomma i ett verkligt fall. Det 
registrerades inga materialförändringar inom testobjekten under test-
serie B. Detta vibrationsscenario är relevant att testa under utökad tid i 
framtida provningar.

Specifik utrustning för monitorering (se kapitel 3.5) behövs för att fast-
ställa när och hur testobjekten reagerar (respons) på respektive vibrations-
scenario (dos). De materialförändringar som registrerats vid projektets 
provningar, var mycket små och skulle inte ha kunnat uppmärksammas 
utan den utrustning för visuell monitorering som användes. 

Övervakning av effekterna av vibrationspåverkan inne i ett mate-
rial har inte omsatts inom detta projekt. Det krävs för detta en annan 
form av provningsserier än de som tillämpats här. Serier för detta ända-
mål behöver utföras under avsevärt länger cykler än vad som var möjligt 
inom ramen för utfört projekt. Därutöver är metoder för övervakning 
av annan karaktär än de som tillämpats här. Resultatet från projektets 
metodkartläggning visar att metoder som aktiv infraröd termografi, 
ultraljud och röntgen är relevanta att använda i framtida provningar av 
objektens inre struktur (bilaga 3). 

93. I båda serierna baserade scenarierna sig på frekvenser som mätts upp på från påverkan med hand

verktyg: GMACH 2014, sid. 59, 62. 

http:egenfrekvens.93


 

  

 

 

 

5. Slutsats 

Projektet har genom laboratoriesimuleringar av tre olika vibrationssce-
narier tagit fram nyanserad och reproducerbar fakta strukturerad efter 
vibrationsart, nivå och beskaffenheten hos arkitekturintegrerad konst. 
Detta är starten för ett kunskapsuppbyggande inom ett relativt outfors-
kat område inom omgivningspåverkan.

En central del i laboratorieprovningen var monitoreringen. En kom-
bination av metoder fastställde om, när och hur materialen påverkades. 
Genom en monitorering är det möjligt att visa på sambandet mellan 
vibrationsrelaterad dos-respons för olika material.

En ofta förbisedd och underskattad vibrationspåverkan är relate-
rad till underhåll inom en byggnad. Vid ombyggnader och underhåll 
i historiska byggnader används vibrationsalstrande handverktyg. Prov-
ningsserie C visade att materialförändringar uppstod vid denna typ av 
vibrationspåverkan (bilning). Detta bekräftar iakttagelser som gjorts i 
England i samband med ombyggnader i museer och historiska byggna-
der. I genomförd provning gav vibrationer inducerade genom bilning 
större utslag på konsten än vibrationer inducerade av sprängningar. 

Utförd vibrationsprovning visade att ytskiktens sammansättning 
(bindningar) var av central betydelse. Ytskikt baserat på organiska bin-
demedel som olja och kasein var betydligt mer motståndskraftiga och 
påverkades inte i samma utsträckning som pudrande pigment. Ytskikt 
med löst bundna pigment (kohesionsbindning) reagerade direkt på 
påverkan från vibrationer inom testserrie C genom att korn under 0,1 
mm föll ned. 

Testserierna visade att sprängningsrelaterade vibrationers påverkan
på ytskikt var låg. Ytskiktsreducerad vidhäftning med organiska binde-
medel påverkades inte av vibrationer som simulerade bergssprängning. 
Den utförda testserien som motsvarade två års sprängningar med höga 
vibrationshastigheter kunde inte fastställa en kumulativ förändring i 
materialen efter utförd provning. Det behöver utföras fler provningar i 
vibrationslaboratorium för att kartlägga effekterna av påverkan på den 
mångfald av material som konst och kulturhistoriska objekt är samman-
satta av. 

En viktig erfarenhet från projektet är att fakta om objektens konsttek-
nologi (tillverkningssätt och materialinteraktion) är nödvändig för att 
bedöma vibrationsrelaterade risker. Det konstaterades att det i Sverige 
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sällan utförs undersökningar av tillverkningssättet hos olika typer av 
byggnadsanknuten konst. 

De tre workshoppar som ingått i projektet har varit viktiga inslag. 
De har utgjort reflekterande moment och fört fram olika perspektiv på 
denna typ av forskning som annars kan bli detaljfokuserad och teknisk. 
Workshoppar där olika aktörer har mötts har varit ett värdefullt bidrag 
som har visat på nya möjligheter för att utforska effekterna av olika for-
mer av omgivningspåverkan på konst som är integrerad i kulturhisto-
riska byggnader.

Som nästa steg inom denna kunskapsuppbyggnad rekommende-
ras studier av påverkan hos materialens interna bindning i laboratorie-
miljö enligt den provningsprocess som här utarbetats. Framtida under-
sökningar bör även fokusera på kombinationseffekter av vibrationer och 
övrig omgivningspåverkan (som klimat och eventuellt ljus). Exempel på 
en relevant frågeställning är om effekterna av vibrationspåverkan kan 
förstärkas hos material under vissa klimatförhållanden (till exempel 
torrt inomhusklimat).

Omgivningspåverkan relaterad till vibrationer har mycket att lära av 
den forskning som är utförd kring klimat och kulturhistoriska mate-
rial. Forskningen kring inomhusklimat i historiska miljöer har lyft fram 
begräsningar med att formulera så kallade säkra värden för luftfuktig-
het och lufttemperatur. Säkra värden som formuleras i standarder riske-
rar att blir för generella och inte anpassade till den mångfald av material 
som arkitekturintegrerad konst och kulturhistoriska material består av.94 

Slutsatserna från detta projekt tyder på att motsvarande kritiska resone-
mang kring standarder och "säkra värden" är relevant att föra även för 
vibrationer. 

För att hantera vibrationsrelaterade risker rekommenderas ett holis-
tiskt förhållningssätt där konstens material och konstruktion, dess skick 
samt parametrarna inom arten av vibrationspåverkan och påverkans var-
aktighet beaktas och analyseras i varje enskilt fall. 

94. ERHARDT, TUMOSA, MECKLENBURG 2013, sid. 175–177, BROKERHOF 2007, sid. 115–117. 
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7. Bilagor 

BILAGA 1 
Workshop 1: Definiera vibrationsrelaterade risker 

Introduktion 
Projektets första workshop, Definiera vibrationsrelaterade risker för 
arkitekturbunden konst, arrangerades för att undersöka om de riskhan-
teringssystem som används på museum kan tillämpas på arkitektur-
integrerad konst och vibrationsalstrande byggverksamhet. Målet var att 
från olika deltagares perspektiv undersöka om modeller som till exempel 
Cultural Property Risk Analysis Model (CPRAM)1 är ett möjligt verktyg 
för riskidentifiering av arkitekturintegrerad konst och vibrationsalst-
rande byggverksamhet. Deltog gjorde kulturarvsförvaltare, fastighets-
ägare, konsulter och myndigheter som nyligen kommit i kontakt med 
frågeställningar kring vibrationsrelaterade risker och arkitekturintegre-
rad konst. Som förberedelsematerial skickades artikeln Advancing 
research in risk management applications från ICCROM:s nyhetsbrev ut.2 

Följande frågeställningar låg till grund för genomförd workshop:
–  När blir vibrationspåverkan en risk för arkitekturintegrerad 
  
 konst? 

–  Hur identifieras och värderas riskerna? 
–  Hur görs en identifierad risk saklig och tydlig?
–  Hur värderar vi de identifierade riskerna? 
–  Hur hanterar vi de identifierade riskerna? 
–  Är en riskhanteringsmodell som CPRAM användbar för  
  
 byggnader med arkitekturintegrerad konst? 

–  Kan CPRAM-arbetssättet överföras på historiska byggnader  
 med fast konst? 
–  Vilka mervärden kan en användning av CPRAM-arbetssättet  
 tillföra?  
–  Hur förhåller sig risk och kulturhistoriskt värde till varandra? 

För att få perspektiv på frågeställningarna och samla erfarenheter kring 
modellens praktiska tillämpning hade sakkunniga3 inom riskhantering 
och vibrationer från Tyskland och Nederländerna bjudits in. 

 1.  Modellen är utarbetad av WALLER (2003) inom ramen för en avhandling vid Göteborgs universitet. 

 2. BROKERHOF, MEUL, MICHALSKI , PEDERSOLI JR 2007, sid. 10–11. 

 3. Dr. W. (Bill) Wei, Cultural Heritage Agency och Dr. Alexandra Jeberien, University of Applied  

Sciences Berlin (HTW). 
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Sammanfattning
Dagen varvades med övningar i grupper och föreläsningar. Alexan-
dra Jeberien, University of Applied Sciences Berlin (HTW) skulle ha 
inlett dagen med föreläsningen Methods for assessing risk in cultural heri
tage, men fick förhinder. Anna Henningsson återgav istället föredra-
gets innehåll med hjälp av Alexandra Jeberiens presentation. Presen-
tationen fokuserade på grunderna i CPRAM-konceptet och varför det 
behövs ett ramverk för riskanalys av kulturarvet. Föreläsningen visade 
hur CPRAM-modellen växt fram och hur detta system används som ett 
verktyg för förvaltning av museisamlingar. 

Diskussion: Under presentationen kom inlägg från deltagarna om att 
det var svårt att kommunicera kring risk i samband med vibrations
alstrande byggverksamhet. Detta ledde in på en diskussion kring vik
ten av att definiera en systematik som tydligt talar om att det finns en 
risk, vad den består i, samt vilka konsekvenser den kan leda till. Först 
när denna grundinformation finns kan vi hantera det som är hotat 
och kommunicera mellan yrkesgrupper och parter. Diskussionen kom 
inte att beröra om en riskhanteringsmodell som CPRAM skulle kunna 
vara ett verktyg. Frågan om hur vi ska tillämpa metoden för att kunna 
bryta ner hot till hanterbara risker fick inte fäste bland deltagarna. 

En övning4 där gruppen identifierade risker utfördes. Övningen utgick 
från två påhittade fall: 

•  Byggprojekt planeras invid en historisk byggnad med olika  
  
 typer av arkitekturintegrerad konst (muralmålningar och  
  
 monokroma putsade ytor). Vilka är riskerna?
 
•  Trafikbelastningen nära historiska byggnader med betydelse 
 full arkitekturintegrerad konst förväntas öka. 
 Vilka är riskerna? 

Resultatet av övningarna visade en samstämmighet kring att möjliga 
riskkällor lätt låter sig listas. Däremot var diskussionen otydlig kring 
effekterna och konsekvenserna (värderingen) av eventuell risk och kunde 
inte avslutas så som önskats. 

Reflektion: Det ansågs svårt att värdera risker som man antog kunde 
realiseras. Det var önskvärt att övningen skulle ha lett till att gruppen 
även definierade värdeförluster (kulturhistoriska), men diskussionen 
spann vidare utan att kunna konkretisera denna delfråga. Diskussio
nerna visade att det finns ett behov av att definiera vibrationsrelate
rade risker på ett tydligare sätt – inte enbart lista upp antaganden. Det 

4. GROUP TASK 1: Identify vibration related risks – part I. 
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rådde samstämmighet i att definitionen av vibrationsriskernas karak
tär är en förutsättning för att ta diskussionen ytterligare ett steg framåt 
och finna lösningar och hantera riskerna. Det var intressant att grup
perna inte påpekade att detta är ett behov, utan enbart talade om kom
munikationsbehovet. 

Föredrag 1 följdes av en gruppövning5, vars tema var Värde och risk. Grup-
pen delades upp och deltagarna fick tre frågor: 

1) Your house is on fire. Everybody is safe. You have to save one 
thing. What would you save? 

2) What would you take with you when moving to southern 

California?
 

3) What would you pack more carefully? 

Övningen visade att prioriteringar är värdebaserade och att man använ-
der olika strukturer eller metoder för att göra dessa prioriteringar. 

Reflektion: Grupperna var eniga om att de hade prioriterat baserat 
på en värdering – men hur och med vilken metod? Vilka var värdena 
som prioriterades? 

Eftermiddagen inleddes med föredrag 2: Vibration and shock related to 
objects of art and cultural heritage – value, risk and ethics som hölls av Bill 
Wei. Föreläsningen byggde på presentationen av Alexandra Jeberien, 
men fördjupade kopplingen mellan värde, risk och etik. I presentatio-
nen återkopplade Bill Wei till sin kollega Agnes Brokerhofs forskning 
och visade även delar ur hennes presentation Managing risks of loan traf
fic, där CPRAM-arbetssättet används för att definiera och hantera risker 
i samband med transporter då konst lånas ut. Bill Wei gjorde med sina 
presentationer och övningar tydligt att riskanalyser betyder att vi måste 
ta ställning till det vi kan förlora. 

Gruppen fick följande frågor: Hur mycket är ni beredda att låta gå för
lorat av ett kulturarv? Vilka värden har ert kulturarv – era byggnader? Vad 
är ert kulturarv värt? Är allt i en byggnad värdefullt? Vilken ställning har 
konstens värde i relation till en byggnads struktur (skalet)? Deltagare påpe-
kade att det har betydelse vem som orsakar hotet som kan bli en risk och 
en eventuell värdeförlust. ”Är detta relevant?” var en motfråga. Frågorna 
mynnade ut i diskussioner om acceptansen kring värdeförluster, kontra 
orsaken till förlusten. 

Bill Wei avslutade eftermiddagen med att ge en extra föreläsning om 
vibrationer och dess påverkan på byggnader och museiföremål. 

5. GROUP TASK 3: Risk and value. 
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Reflektion: Möjligheten att undersöka CPRAM-modellen i samband 
med vibrationer och byggnaders konst kom inte att dominera diskus
sionerna. Fokus lades istället på hot och kommunikation. CPRAM-
arbetssättet var nytt för de deltagare som kom från den byggnadsan
tikvariska delen inom kulturvård. CPRAM-modellen är hittills mest 
känd inom museisektorn. 

Den centrala frågeställningen för denna workshop kvarstår att lösa. Hur 
kan vi arbeta enhetligt för att i varje enskilt fall kunna identifiera vibra-
tionsrelaterade risker för arkitekturintegrerad konst på ett systematiskt 
sätt? Deltagarna påpekade att vi måste arbeta vidare med att öka kun-
skapen om hur CPRAM-systematiken kan användas för konst i bygg-
nader, så att den kan ge oss underlaget att bryta ner hot till avgränsade 
relevanta risker. 

Detta mynnade ut i tanken om att arrangera en workshop där CPRAM-
modellen omsätts i en praktisk fallstudie, i form av en historisk bygg-
nad med olika typer av konst som är fast i byggnadsstrukturen. Med 
utgångspunkt i denna workshop föreslås det att CPRAM tillämpas och 
byggnaden ses som ett museum och den fasta konsten likställs med en 
museisamling. 

Litteratur Bilaga 1
BROKERHOF, MEUL, MICHALSKI, PEDERSOLI jr 2007
Agnes Brokerhof, Veerle Meul, Stefan Michalski, José Luiz Peder-
soli Jr: Advancing Reserach in Risk Management Applications to 
Cultural Property, ICCROM Newsletter 33, (June 2007), s. 10–11. 
http://www.iccrom.org/ifrcdn/pdf/ICCROM_newsl33-2007_en.pdf 

WALLER 2003 
Robert Waller: Cultural Property Risk Analysis Model: Development 
and Application To Preventive Conservation At The Canadian Museum 
Of Nature. Diss. Göteborgs universitet, Göteborg 2003. 

http://www.iccrom.org/ifrcdn/pdf/ICCROM_newsl33-2007_en.pdf
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BILAGA 2 
Workshop 2: Provningsstrategi och framtida behov 
När strategin för hur provningen i vibrationslaboratorium utarbetats och 
omsatts i en mindre testserie i laboratoriet, presenterades tillvägagångs-
sättet på en workshop innan provningen omsattes praktiskt i sin helhet.

Syftet var att diskutera hur de resultat som förväntades genom prov-
ningsstrategin skulle kunna användas i framtiden. För att belysa olika 
behov och hur dessa kan prioriteras, deltog Riksantikvarieämbetet, 
Svenska kyrkan, Länsstyrelsen i Stockholms län, Statens fastighetsverk 
och privat verksamma konsulter.

Efter presentationer av strategin och testprovningen gav Bill Wei en 
kort uppdatering av det internationella vibrationsforskningsläget. Där-
efter användes dagen till att diskutera vilken typ av slutprodukt som pro-
jektet kan utmynna i på lång sikt. Vi diskuterade möjligheter som stan-
dard, vägledning, publikation och universitetsforskning. 

Deltagarna reflekterade kring följande frågor: 
– Hur kan en tillämpbar standard för detta område se ut? 
– Är det en standard vi behöver? Hur kan den användas? 


Finns det alternativ till en standard?
 
– Kan vi definiera ”säkra vibrationsnivåer” för konst och 


kulturhistoriska objekt? 

– När vet vi tillräckligt för att formulera vad som är säkra 


nivåer?
 
– Vilken flexibilitet kan och ska en standard för vibrationer 


och fast konst i historiska byggnader omfatta? 

– Hur gör vi vibrationsrelaterade risker förståeliga och 

kommunicerbara mellan yrkesgrupperna som förekommer i 
vibrationsalstrande projekt? 

– Hur dokumenterar vi de kulturhistoriska objekten innan 
påverkan, för att på ett objektivt sätt följa och övervaka 
konsekvenserna av vibrationspåverkan på arkitekturintegrerad
konst? 

– Vad kan vi lära från forskning och angreppssätt när det 

gäller annan omgivningspåverkan som klimat, ljus och

luftföroreningar?
 

Gruppens samtal ledde fram till önskemål om mer fakta i relationen 
vibrationer och objektgrupper. Att utföra provningar är därför ange-
läget. Det skulle besvara flera av frågorna ovan. Det fördes fram att det 
behövs omfattande testning i laboratorium för att förstå risker och fak-
tiskt utfall beträffande olika materialkategorier och konstruktioner som 
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fast konst består av. Vi måste se projektet i ett långsiktigt perspektiv. 
Detta ledde in på samtal om samverkan med andra projekt som arbe-
tar med vibrationsfrågor för kulturhistoriska material. Projekt runt om 
i Europa arbetar med att kartlägga samband mellan dos-respons avse-
ende konst- och kulturobjekt och det föreslogs att samarbete med till 
exempel Tyskland och Schweiz skulle kunna vara en tillgång. Forsk-
ningen i dessa länder har kommit långt i denna kartläggning när det 
gäller till exempel oljemåleri på duk och övervakningsmetoder.1  Det är 
inte realistiskt att vårt FoU-projekt, om än med många framtida faser, 
ska kunna kartlägga detta komplexa samband på egen hand. Samverkan 
mellan detta FoU-projekt och pågående europeiska projekt skulle vara 
ett mervärde. 

Workshoppen sammanfattades med att tre arbetsområden behöver pri-
oriteras: 

•  Laboratorieprovningar för kartläggning av samband mellan  
 dos-respons för att öka kunskapen kring hur, när och varför  
 kulturhistoriska material påverkas av vibrationer. 

•  Dialoger för samsyn beträffande hur riskanalyser i samband  
 med riskhantering inför vibrationspåverkan på arkitektur -  
 integrerad konst ska utföras och av vilken yrkesgrupp. 

•  Framtagning av ett enhetligt arbetssätt för konservatorer som  
 besiktigar konst i byggnader. Samsyn kring relevanta  
 besiktningsmetoder och övervakningssätt efterlystes för att   
 kunna samla erfarenheter om faktiska effekter av vibrations- 
 påverkan på kulturobjekt. 

1. Projektet i Tyskland, Vibrations of oil paintings (forskning av K. Kracht), Tekniska universitetet, 

Berlin; http://www.tu-berlin.de/?id=58770 samt i Schweiz projekt Messung transportbedingter Schwing

ungen an textilen Bildträgern: http://www.gemaeldetransport.ch/category/uber-uns/forschungsteam, 

samt projekt vid Netherlands Institute for Cultural Heritage, Amsterdam. 

http://www.gemaeldetransport.ch/category/uber-uns/forschungsteam
http://www.tu-berlin.de/?id=58770
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BILAGA 3 
Workshop 3: Monitoreringsmetoder 

Monitorering för att fastställa dos-respons i materialens inre struktur 
I detta projekt är det monitorering vid laboratorieprovningar som fast-
ställer utfallet av respektive vibrationsnivå. Monitorering är en central 
del i provningen. Mot denna bakgrund bjöd projektet in till en work-
shop om monitorering. Syftet var att diskutera erfarenheter och framtida 
monitorering inför provningarna i projektets sista etapp. Dagen avsåg 
att belysa monitoreringsmetodernas roll för att fastställa om, när och hur 
vibrationspåverkan sker på objekten.

Dagen var upplagd så att föredragen följdes av diskussioner i direkt 
anslutning. Genom föredrag och diskussioner delades erfarenheter från 
monitoreringsmetoder för putsade ytor. Deltog gjorde representanter 
från Nationalmuseum, Statens fastighetsverk, länsstyrelser, Cultural 
Heritage Agency of the Netherlands, konsulter och Riksantikvarie-
ämbetet. 

Dr. Christoph Franzén från institutet IDK (Institut für Diagnostik 
und Konservierung an Denkmalen in Sachsen und Sachsen-Anhalt e. 
V) i Dresden höll föredraget Thermography as a method to detect and moni
tor cavity in plastered surfaces. Detta forskningsprojekt1 kring aktiv infra-
röd termografi2 har lett till att metoden används i Tyskland för mural-
målning och historisk puts. Syftet med projektet var att utveckla den 
infraröda termografimetoden för att kunna urskilja partier inom mural-
måleri, puts och stenytor som har reducerad vidhäftning mot sitt under-
lag. Med presenterad metod sker detta fotografiskt, utan mekanisk vid-
röring av objektets yta. 

Mikael Sjöberg från Acoutronic i Stockholm deltog genom föredra-
get Laser vibrometer as a method to detect and monitor cavity in plastered 
surfaces med erfarenheter från ett skannande laser-dopplersystem3 som 
har använts bland annat i Riddarholmskyrkan för att identifiera områ-
den med löst sittande puts. Metoden jämfördes med en manuell metod, 
”bomknackning”. Det konstaterades att den tekniska kunskapen och 

1. Detektering av hålrum mellan puts och murverk genom Infraröd termografi, projekt AZ: 21045 

Deutsche Bundesstiftung Umwelt 2004–2008. 

2. Principen bygger på att material har olika värmekapacitet. Metoden innebär att ytan blir belyst med 

halogenlampor under cirka 3–5 minuter. Avståndet mellan halogenlampa och stucktak är cirka 2 meter. 

Putsens yttemperatur ökas därmed med cirka 2 °C under cirka fem minuter. Direkt efter denna belysning 

fotograferas ytan i flera tidssekvenser med en infraröd termografikamera, vilket gör det 

möjligt att identifiera partier av puts som har en avvikande vidhäftningsgrad (så kallade bompartier). 

3. Idén bakom metoden är att löst sittande puts har en exciterad vibrationsrespons som skiljer sig från 

puts med bättre vidhäftning. En bredbandig ljudkälla används som excitering och vibrationen bestäms 

med en beröringsfri laser-dopplervibrometer. Av dessa signaler beräknas en frekvensresponsfunktion 

(FRF) mellan högtalare och mätpunkt. Antagandet är att denna FRF innehåller information om putsens 

vidhäftning. 
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tidsinsatsen för att få ett tydligt resultat är omfattande. Metoden är i 
behov av vidare forskning, men har potential. Erfarenheterna från Rid-
darholmen är mycket viktiga att ta avstamp i.

Utöver detta presenterade Anna Henningsson ultraljudsmätning och 
fotograferingsmetoder genom föredragen: What is a ”good photo” for moni
toring? och Ultra velocity as a method for monitor crack depth and cavity in 
plastered surfaces. Vikten av fotografi med högupplösning diskuterades, 
samt att den som fotograferar måste veta vad som ska monitoreras och 
förstå vad fotograferingen ska vara till för. Ultraljudsmetoden är en kost-
nadseffektiv metod och bygger på jämförelser av materials hållfasthet. 

En diskussionspunkt var laserscanning. Är metoden relevant för att 
övervaka sprickor i en interiör? Stefan Lindgren, Riksantikvarieämbetet, 
presenterade erfarenheter från Riksantikvarieämbetets laserscannings-
projekt i Sankta Clara kyrka i Stockholm. Resultatet studerades gemen-
samt och det konstaterades att denna metod är för övergripande för att 
identifiera och se sprickor i putsen. Vidare samtalades det om problemen 
med att metoden producerar stora datamängder jämfört med högupp-
löst fotografering. Kan vi övervaka förändringar i materialen med laser-
scanning? Vilken är nyttan om vi inte ser detaljerna? Detta återkom vi 
till och avrundade med att det inte är en relevant monitoreringsmetod 
för omgivningspåverkan. 

Teman som återkom i diskussionerna 
Det framfördes att teknik är metoder som måste tolkas och det är tolk-
ningen och framställningen av de sakkunniga som ska vara det centrala, 
inte tekniken. Utfallet av tekniken behöver lyftas fram: Vad är möjlig-
heter och vad är risker med respektive metod? Det är bra att det inte 
innebär vidröring av objektet, vilket är fallet med exempelvis bomknack-
ning som tillämpas av konservatorer i dag. Tester4 har visat att påver-
kan från bomknackning kan vara betydligt högre än vibrationsnivåer 
som faktiskt träffar en putsad yta som vid sprängningar. Alternativ som 
vidröring och detektering av ljudförändringar genom undersöknings-
verktyget Lehrberger-Kugel5 fördes fram som en möjlighet, istället för 
bomknackning för hand.

Praktiska erfarenheter från Tyskland delades, där förekommer moni-
torering av olika omgivningsfaktorer inom kulturvården. Rådet var 
att välja tekniskt enkla metoder som är möjliga att reproducera. Vi ska 

4. Utförda inom ramen för övervakning som gjordes på Riddarholmen under bygget av Citybanan. 

5. LehrbergerKugel är ett icke-materialförstörande undersökningsverktyg som har utvecklats för kul

turvården i Tyskland. När verktyget rullas över en putsad yta uppstår svaga ljudresonanser, vilka ger en 

indikation om vidhäftningsgraden eller det som kallas bompartier. På detta sätt kan reducerad vidhäft

ning mellan puts och murverk kartläggas: FRANZEN, LÖTHER , AURAS, STEINDLBERGER , 2010, sid. 155. 
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kunna göra om det på ett tids- och kostnadseffektivt sätt – annars faller 
hela monitoreringstanken av sig själv. Tålamod och reflektion kring vad 
som registreras, var ytterligare ett råd från flera projekt.

Vilken detaljnivå som ska användas var ett återkommande tema i dis-
kussionerna. Det konstaterades att metoden aktiv infraröd termografi
har större detaljåtergivning i de resultat som producerades (fotogra-
fier), jämfört med metoden med laser-dopplervibrometer. Den tekniska 
utrustningen för infraröd termografi och ultraljud var mindre omfat-
tande och enklare att utföra utan fördjupade specialistkunskaper.

I samtalen om detaljnivå berördes hela tiden det konst- och kulturhis-
toriska värdet. Vad är det vi övervakar värt för oss och framtiden? Ett av 
argumenten var att allt i en byggnad inte är lika värdefullt och inte behö-
ver dokumenteras eller övervakas på samma detaljnivå. Detta ledde till 
en dialog där olika syn framkom gällande byggnaders värde i deras hel-
het, kontra avgränsade ytors värde. En deltagare föreslog att en separat 
workshop skulle hållas där temat kunde vara: Hur och när väljer vi vad 
som kan förloras? 

Litteratur Bilaga 3
FRANZEN, LÖTHER, AURAS, STEINDLBERGER 2010 
Christoph Franzen, Thomas Löther, Michael Auras, Enno Steind-
lberger: NDT Damage Diagnosis on Sandstone – The Case Study of 
Gelnhausen, Germany. Ingår i: Proceedings of 7th International Con-
ference on Science and Technology in Archaeology and Conservation 
Workshop on Documentation and Conservation of Stone deterioration
in Heritage Places (Petra, Jordan, 7–12 December, 2010). Red. Talal S. 
Akasheh and Mario Santana Quinterro. Petra 2010, s. 153–159. 
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BILAGA 4 
Förteckning över historiska objekt för provningen 

En kartläggning utfördes i olika etapper av vilka kulturhistoriska mate-
rial som förvaltare och museer skulle kunna låna ut för vibrationsprov-
ningen. Få var villiga att ge eller låna ut utgallrade historiska objekt. 
Några historiska objekt kunde dock tillhandahållas och ett antal objekt 
köptes in från auktionshus (bild 3–5). Åtta historiska objekt ingick prov-
ningen. 

Stuckfigur (väggstuck) 

En del av en ursprunglig väggstuck från 1906 som avbildar en puttifigur
lånades in från en kyrka (bild 1). Materialet har varit en del av en vägg-
dekoration. Brottytor på dess baksida tyder på att bindningen mot vägg
även varit mineralisk, det vill säga förankrad främst med bruk. Stuck-
tekniken är utförd med frihandsmodellering. I materialet finns spår efter
armeringar av halm och troligtvis även trä och metall. Stucken är förmod-
ligen sammansatt av och kalk samt fin ballast, så kallad kalkstuck. Mate-
rialanalys som bekräftar detta har inte gjorts. Storlek: cirka 30x55 cm. 

Tillstånd innan provning: Inga skador undantaget en spricka i stuck-
materialet på objektets baksida i ett hörn. Sprickan är inte genomgående. 
Ytskiktet är helt utan vidhäftningssvagheter. Tredimensionella delar är 
helt utan infästningssvagheter. 

Bild 1: Ett av de historiska testobjekten, en stuckfigur från en väggstuck från 1900-talets början. 
Framsidan till vänster och baksidan till höger. Foto: Disent AB. 
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Blyinfattat fönster 

Fönstret är från en historisk byggnad i Amsterdam, ursprungligen mon-
terad i en träram över en dörr (bild 2). Glasobjektet bestod i färgade glas-
rutor i en storlek om 1x1 dm infällda i en blykonstruktion. Storlek: cirka 
50x 30 cm. 

Tillstånd innan provning: Deformeringar i fogkonstruktion av bly. Fog-
massa i blykonstruktionen delvis lös. Glasskivornas infästning i kon-
struktionen är stabil. Glaset är helt utan materialförändringar. 

Förgylld interiördel 

Föremålet på bild 3 är inhandlat på auktion. Proveniens okänd. Interiör-
delen består av flera trädelar (furu) som hålls ihop med träplugg. Ytan är 
försedd med en kredering (kritgrund) som har förgyllts. Föremålet har 
möjligen tjänat som dörröverstycke eller konsol under spegelpartierna i 
en profan byggnad. Storlek: cirka 120x35 cm. 

Tillstånd innan provning: Träkonstruktionen är stabil utan svagheter 
mellan trädelarna. Ytskiktet är påverkat och partier med reducerad vid-
häftning mellan kredering/förgyllning och trä förekommer jämt förde-
lat över objektet. 

Förgyllt änglahuvud i trä 

Föremålet är inhandlat på auktion (bild 4). Det tredimensionella objek-
tet består av ett stycke skuret trä, förmodligen lind. Träet har en tunn 
grundering (under 1 mm i tjocklek). På denna ligger ett skikt av slagme-
tall (förgyllning). Storlek: cirka 40x30x 10 cm. 

Tillstånd innan provning: Objektets träkonstruktion är stabil utan mate-
rialförändringar. Omfattande reducering av vidhäftningen mellan 
ytskikt (kredering och förgyllning) och trä förkommer jämt fördelat 
över objektet. 
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Bild 2: Blyinfattat histo
riskt fönster. Foto: Bill Wei. 

Bild 3: Förgylld interiördel 
med okänt ursprung. 
Foto: Disent AB. 

Bild 4: Historiskt objekt 
bestående av förgyllt 
änglahuvud i snidat i trä. 
Foto: Disent AB. 
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Bild 5: Historiskt objekt, 

förgylld änglarelief i profil 

vars vinge uppvisade en
 
spricka genom ytskikt 

och trä (ej genomgående)
 
innan vibrationsprovning
ens start. 

Foto: Anna Henningsson.
 

Bild 6: Maskaron i sten
massa (ej historisk). 

Foto: Bill Wei.
 

Bild 7: Övre delen på 
en orgel eller del av ett 
ljudtak för predikstol. 
Foto: Anna Henningsson. 
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Förgylld änglarelief i profil 

Det tredimensionella objektet på bild 5 är en relief i skuret trä, förmodli-
gen lind. Träet har en tunn grundering (under 1 mm i tjocklek). På denna 
häftar ett skikt av slagmetall (förgyllning). Ängelns vinge är en sepa-
rat del som fästs till kroppen med trädymlingar. Storlek: 45 x 28x 3,5 cm. 

Tillstånd innan provning: Infästningsområdet mellan ängelns vinge och 
kropp har en tydlig spricka. Sprickan går genom ytskikten och in i träet. 
Sprickan är inte genomgående genom hela träet. Ytskiktet visar inte på 
reducerad vidhäftning mot underliggande trä. 

Madonna i stenmassa 

Gjuten i ett stycke. Troligen en kopia. Ytskikt ej original. Storlek: cirka 
105x 35 x20 cm. 

Tillstånd innan provning: Helt utan materialförändringar. 

Maskaron i stenmassa 

Maskaronen i bild 6 är gjuten i form utan efterföljande ytskiktsbehand-
ling. Storlek: cirka 20x 10x 5 cm. 

Tillstånd innan provning: Enstaka sprickor under 0,3 mm i vidd före-
kommer i ytan. 

Del av orgel eller predikstol 

Föremålet kan ha varit en del av en orgel alternativt en del av ett ljudtak 
för predikstol (bild 7). Konstruktionen består av flera trädelar i furu som 
fäster till varandra genom sättet de sågats ut på (till exempel sinkning 
eller tappning). Trädelarna är därefter förankrade och låsta till varandra 
med träplugg. Ytan består av ett matt färgskikt som inte undersökts när-
mare. Storlek: cirka 110x80x40 cm. 

Tillstånd innan provning: Konstruktionen är mycket instabil. Flera trä-
delar som fäster till varandra har mycket reducerad infästningsfunktion. 
Övre delen, de små sköldarna, är mycket löst förankrad i underliggande 
gesims. Sköldarna är partiellt återfästa med järnspik. 



 

  
 

 
 

 

Kulturhistoriska material påverkas över tid av olika faktorer där 
vibrationer kan vara en av dem. I brist på vetenskapliga studier 

över hur konst som är integrerad i kulturhistoriska byggnader påverkas 
av vibrationer, görs risk- och konsekvensbedömningar ofta genom an
taganden. Vibrationer förekommer tillsammans med annan påverkan 
från omgivningen som klimat, ljus och luftföroreningar, vilket försvå
rar studiet av vibrationernas effekter på det materiella kulturarvet. För 
att bidra till kunskapsuppbyggnaden kring det här området, initierade 
Riksantikvarieämbetet forsknings- och utvecklingsprojektet Vibra
tioners påverkan på arkitekturbunden konst. Forskningsprojektet har
undersökt vilken påverkan olika former av byggrelaterade vibrationer 
kan ha på fast konst i kulturhistoriska byggnader, isolerat från annan 
påverkan från omgivningen. Vibrationsprovning på historiska material 
i laboratorium visar en differentierad bild av vibrationers påverkan. Det 
bidrar till att riskanalyser i framtiden kan bygga på fakta relaterat till 
respektive material och vibrationsart. Som komplement till laboratorie
provning har regelbundna workshops genomförts och utgjort ett re
flekterande och kreativt moment i ett forskningsområde som annars 
kan bli detaljfokuserat och tekniskt. En viktig erfarenhet från projektet 
är, att fakta om den arkitekturintegrerade konstens material och till
verkningssätt, är central för att hantera vibrationsrelaterade risker. 
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