
Seminarium
NollVibCentrum

Program 24 november kl. 10:00-16:00

10:00-10:20  Inledning: Carolina Pettersson & Hans Lindell, RISE

10:20-11:00  Maskintillverkare och maskinanvändare
Bert Andersson, TM Verkstad ”Praktiska lösningar för vibrationsreduktion”

Dirk Jonker, Region Jönköpings län ”Vibrationskravsställning vid upphandling av 
vinkelstycken inom tandvården”

11:00-11:30  Internationell gästföreläsare: Thomas Clemm, Mesta, Norge ”Ingen dårlige vibber”

11:30-12:00  Catarina Nordander, Arbets- och miljömedicin Syd (AMM)
”Vibrationsskador ur doktorns perspektiv”

12:00-13:30  Lunch

13:30-14:30  Pågående forskningsprojekt och ansökningar

14:30-14:45  Nytt inom standardisering och lagstiftning: Hans Lindell, RISE

14:45-15:00  Bensträckare

15:00-15:45  Internationell gästföreläsare: Anthony Brammer, University of Connecticut
”The hand-arm vibration syndrome:  An historical perspective”

15:45-16:00  Avslutande diskussion: Carolina Pettersson & Hans Lindell, RISE

16:00  Slut för dagen



Praktiskt

• Ha din mikrofon avstängd, förutom när du har ordet

• Använd gärna headset med mikrofon för bästa ljud

• Sätt gärna på kameran när du pratar

• Frågor ställs genom att räcka upp handen eller 

via chatten



Bakgrunden till NollVibCentrum
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Noll Vibrationsskador steg 1+2+3, 2014-2020

Unikt projekt! Alla berörda parter
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Maskiner behöver inte vibrera och skada människor!!!



Verksamhetens struktur
Hönan och ägget-problemet



Vibrationer  ISO 5349
• ISO-vibrationer → Påvisad skadlighet. Regleras av lagstiftning →OK

• Högfrekventa (ultravibrationer) → Påvisad skadlighet → Tilläggsstandard behövs 
för lagstiftning → Försiktighetsprincipen till dess

”ISO-vibrationer” Högfrekventa, ultravibrationer

Hanteras av ISO 5349 Försiktighetsprincipen

Mutterdragare ¾”



Metoder att reducera vibrationer i maskiner
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Balansringar

AutoTuning Vibration Absorber (ATVA) 

Traditionella tekniker

• Vibrationsisolering

• Nya koncept



Vibrationsmätning

Vibrationskarta Mätutrustning/tjänst
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Högfrekventa vibrationer

ISO-vibrationer, m/s2
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Tjänster som RISE erbjuder inom 
vibrationsreduktion
För maskinanvändare

• Kartläggning av vibrationer, både ISO- och högfrekventa vibrationer

• Åtgärder för minskning av vibrationsexponering

• Konstruktionsförändring av producerade produkter

• Alternativa arbetssätt i produktion

• Åtgärder på befintliga maskiner

• Hjälp med kravställning vid inköp av maskiner

För maskintillverkare

• Utveckling av lågvibrerande maskiner
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Välkommen till NollVibCentrum!
En mötesplats för minskade vibrationsskador

Målgrupp: alla företag och parter som 

berörs av vibrationsskador i arbetslivet

Ansvarig: RISE

Maskiner behöver inte vibrera och 

skada människor! 
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I medlemskapet

• Ett nätverk och mötesplats för att minska vibrationsskador

• Två seminariedagar om året

– Aktuellt inom forskning och utveckling

– Omvärldsanalys

– Uppdatering av vad som händer inom standardiseringsområdet

– Möjlighet att vara med och skapa nya initiativ och projekt på 
området

• Opinionsbildning

• Medlemsmejl

• Möjligheten att hyra mätinstrumentet för ISO- och ultravibrationer 
till reducerat pris (högfrekventa vibrationer, dvs >1250 Hz)
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I medlemskapet

• Webbplats

- Nyheter

- Kalender

- Länkar, nationell och internationella, våra senaste filmer m. m.

- Information om forskningsprojekt och -resultat

• Medlemsavgift för 2021: 9 500 kr

- Ska täcka arbetet med nätverket och seminariedagarna

- Rabatt för forskningsutförare

• Gemensamt åtagande!
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Nätverkets webbplats

• nollvibcentrum.se

• Endast öppen för 

medlemmar

• Uppdateras 

kontinuerligt
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https://risecloud.sharepoint.com/sites/NollVibCentrum528

