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Sammanfattning 

På uppdrag av Stadsbyggnadskontoret inför ny detaljplan av planområdet Gamlestadens torg etapp 2 

utföra en vibrations- och stomljudsutredning.  

 

Komfortvibrationer 

Mätningar i mark har utförts i 4 stycken mätpunkter och för MP 1 och MP 4 överstiger uppmätta 

komfortnivåer i mark den gräns som enligt svensk standard betecknar ”Måttlig störning”.  

För MP 1 bedöms vibrationer dels uppstå från spårtrafik och den broövergång som finns i området, 

men det uppstår även vibrationer från den viadukt för tung fordonstrafik som finns på samma plats. 

Denna överfart kommer att flyttas och byggas om med det nya planförslaget och då bör områdets 

känslighet för vibrationer beaktas. För MP 4 förekommer mer högfrekventa vibrationsstörningar runt 

50 Hz, vilket bedöms reduceras mer vid övergång från mark till byggnad. 

För ett flerplanshus skulle egenfrekvenser i byggnaden kunna ge upphov till högre komfortvärden om 

egenfrekvens och den exciterande markvibrationens frekvens sammanfaller. Vid beräkning av 

responsspektra på uppmätta vibrationsdata med en antagen förstärkningsfaktor på Q=10 (normal 

förstärkningsfaktor vid låga frekvenser), visar resultaten att liten risk för komfortstörningar i MP 3 och 

MP 4 föreligger (<20 Hz). Detta motsvarar norra och östra delarna av planområdet.  

 

För mätpunkt 2 föreligger risk för komfortstörningar runt 6 Hz och skulle i värsta fall kunna överskrida 

1,0 mm/s vägd RMS (vertikal riktning). Genom att bjälklagskonstruktion dimensioneras med 

egenfrekvens > 8 Hz reduceras risk för komfortstörningar.  

För MP 1 visar responsspektraberäkningar att risk föreligger både i vertikal och horisontell riktning. För 

området i sydvästra delen medför resultaten att egenfrekvens för bjälklag behöver dimensioneras > 6 

Hz samt/eller att en ökad reducering av vibrationsnivåer från mark till byggnader behöver uppnås 

genom antingen pålning och/eller tung källargrund. 

 

I samtliga responsspektraberäkningar har en faktor 0,8 använts för övergång från mark till byggnad. 

Denna faktor är svår att med säkerhet fastställa beroende på olika byggnaders grundläggning och 

tyngd. Enligt den geotekniska utredningen för Kv. Sillen bör planerade byggnader pålas till fast botten 

vilket schablonmässigt kan resulterar i en halvering av resultat från responsspektraberäkningar och 

därmed minskad risk för komfortstörande vibrationer. 

 

Möjliga principiella åtgärder för att minimera komfortstörningar: 

• Bygga tung källargrund 

• Vid platta på mark; pålning för ”låsning” av grunden i lager med lägre 

vibrationsamplitud. 

• Styva bjälklagskonstruktioner med hög egenfrekvens. 

• Byggnad med hög sidostyvhet för hög lägsta egenfrekvens hos byggnad. 

Genom dimensionering av nybyggnad enligt en eller flera av dessa principer, är det enligt vår 

bedömning realistiskt att bebygga bostäder inom planområdet med avseende på gällande riktvärden.  

Risk för komfortstörningar för de planerade byggnaderna med avseende på spårtrafik 

föreligger framför allt i de sydvästra delarna av planområdet men anses som liten om ovan 

nämnda risker beaktas. 
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Stomljud  

För stickprovsmätning i MP A och aktuell byggnad beräknas en maximal stomljudsnivå till LpASmax 38-

48 dB. För att säkerställa att rikvärdet på LpASmax  33 dB efterlevs för bostäder föreslås stomljudsåtgärd 

på cirka 10 dB för planerade fastigheter (från och med terband 63 Hz). Åtgärder kan utföras genom att 

ett vibrationsdämpande skikt införs mellan nya spår och mark alternativt mellan grund och byggnad. 

Detta gäller endast byggnader i sydöstra delen av planområdet, för bostäder inom övrigt område 

bedöms risken för stomljud generellt som liten.  

För kontor i nordvästra delen där avstånd mellan spårväg och byggnader är litet noterades från 

komfortmätningar att vibrationsstörningar inträffar runt 50 Hz. Analyser av stomljudsbidrag för dessa 

mätningar visar att stomljudsnivåer skulle kunna uppgå till cirka LpAFmax 57 dB. Beroende på typ av 

verksamhet, ljudklass och våningsplan kan stomljudsåtgärder behöva utföras. Åtgärdsbehovet 

bedöms till cirka 12 dB för att uppnå LpAFmax 45 dB i bottenplan. 
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 Uppdrag och bakgrund 

Inför ny detaljplan, Gamlestadens torg – etapp 2, har Norconsult AB, Team Akustik, fått i uppdrag att 

utreda risken för komfortstörande markvibrationer och stomljud inom planområdet.  

Mätresultaten analyseras och förväntade vibrationsnivåer beräknas för planerade byggnader och 

utmynnar i en riskanalys för planområdet.   

 Riktvärden 

 Komfortvibrationer 

 Svensk standard 

Frekvensvägning 

Frekvensvägningen för riktvärdet dokumenteras i ”SS 460 48 61: Vibration och stöt – Mätning och 

riktvärden för bedömning av komfort i byggnader” (Svensk Standard 1992). Frekvensvägningen viktar 

vibrationer lägre för frekvenser som understiger 8 Hz, på grund av att människans känslighet för 

vibrationshastigheten avtar för frekvenser under 8 Hz. Denna frekvensvägda vibrationshastighet kallas 

ofta för ”komfortvärde”.  

Störning 

Enligt dokumentet SS 460 48 61 utgör komfortvärdet 0,4 mm/s nedre gränsen för ett amplitudintervall 

betecknat ”måttlig störning”. Enligt standarden anses mycket få människor uppleva vibrationer under 

skiktet ”måttlig störning” som störande. Riktvärdet 0,4 mm/s som komfortvärde är ca 30% högre än 

människors känseltröskel enligt ISO 2631-1.  

Enligt dokumentet SS 460 48 61 utgör komfortvärdet 1,0 mm/s gränsen för sannolik störning. Över 

denna gräns är vibrationerna kännbara och upplevs av många som störande.  

Dessa riktvärden kan enligt standarden tillämpas mindre strikt för kontor än för bostäder. Riktvärdena 

bör tillämpas mer strikt för bostäder nattetid. 

 Trafikverkets riktlinjer 

Trafikverkets riktlinjer (TDOK 2014:1021) för bl a vibrationer från trafik på väg och järnväg, anger för 

bostäder och vårdlokaler riktvärdet: maximal vibrationsnivå, 0,4 mm/s vägd RMS inomhus. Detta 

avser vibrationsnivå nattetid (kl 22–06) och får överskridas högst fem gånger per trafikårsmedelnatt. 

Vibrationsnivån får dock inte överskrida 0,7 mm/s vägd RMS. 

 Trafikkontorets riktlinjer 

Trafikkontorets riktlinjer (TH 2018:2 – 2019-03-18) för vibrationer utgår de från samma riktvärden som 

Trafikverket tillämpar vid nybyggnation. Men med tanke på de lokala förutsättningarna med relativt 

mycket lera kan ett spann behövas till dagens planeringsnivå. 0,4 mm/s vägd RMS eftersträvas om 

det kan ske med små kostnader. 0,4 – 0,6 mm/s vägd RMS bör uppnås om det kan ske med rimliga 

kostnader. För åtgärder i befintlig miljö ska bli aktuella ska nivån uppgå till minst 1,0 mm/s vägd RMS.  
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 Stomljud 

Inom Nationell samordning av omgivningsbuller har WSP på uppdrag av Trafikverket 2015 tagit fram 

rapport ”Stomljud, beskrivning och genomgång av riktvärden för spår- och vägburen trafik”. I denna 

rapport har lämpliga riktvärden tagits fram som LpaAFmax 35 dB och ekvivalent A-vägd ljudnivå, LpAeq 30 

dB. Rapporten visar också att mätningar har visat att riktvärdet för maximal stomljudsnivå LpAFmax 35 

dB motsvarar cirka LpASmax 33 dB.  

Projektgruppen inom nationell samordning har 2016 kommenterat resultat och då sammanställningen 

visar på begränsningar i kunskapsunderlaget att de förslag som finns i rapporten för stomljud inomhus 

i bostäder ger en grund för de ansvariga myndigheternas fortsatta arbete inom området, dvs 35 dBA 

Lmax(F) och 30 dBA Leq24h. 

 Förutsättningar  

 Underlag 

• PM Geoteknik DP 20181019.pdf (SWECO) 

• PM_Geoteknik-DP_Gamlestaden-Lev111028.pdf (SWECO) 

• 190220 Strukturplan A1.pdf (SBK) 

 

 Strukturplan  

Strukturplan för aktuellt planområde 2019-02-20 presenteras i figur 3.1 och nedan följer en 

förteckning av respektive byggnads planerat ändamål. 

 

B3 - bostäder 

E – kontor i väst, resten bostäder 

G - bostäder 

H - bostäder 

I – skola (F-3) 

J - bostäder 

K – befintliga bostäder 

L – kontor, centrumändamål, parkering 

(garage) 

M - Bostäder 

N – kontor, centrumändamål 

O - bostäder 

P - kontor, centrumändamål, parkering 

(garage) 

Q - kontor, centrumändamål, parkering 

(garage) 

R - parkering (garage) kontor, centrumändamål 

S - kontor, centrumändamål 
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Figur 3.1. Strukturplan A för aktuellt planområde (2019-02-20). 
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 Geoteknik 

Enligt geotekniska utredning för Kv Sillen utgörs övre jordlagren varierande av fyllningsmaterial, sand, 

silt och gyttja med en mäktighet på 1–4 m som underlagras av gyttjig lera ca 8 m, samt lös lera 20–40 

m. Därefter tar berget vid. Planområdet gränsar till en igenfylld tidigare älvfåra. 

I figur 3.2 presenteras en tydligare bild över lerdjup för södra delen av planområdet. 

 

Figur 3.2. Ungefärliga lerdjup enligt: PM_Geoteknik-DP_Gamlestaden-Lev111028. 

 Riskbedömning med avseende på förutsättningar 

Gällande riktvärden är mer strikt för bostäder och vårdlokaler. I projekteringsfas bör ändå målsättning 

var att klara 0,4 mm/s vägd RMS även för skolor och kontor om det kan ske till rimliga kostnader.  

En sammanställning av planerade fastigheter/byggnader för avstånd till spår, ändamål och lerdjup 

presenteras tillsammans med en riskbedömning i tabell 3.1. För avstånd till spår har närmaste 

fastighetsgräns uppmätts vilket medför stor variation för vissa fastigheter beroende på dess placering. 

Med avseende på stomljud bedöms störst risk föreligga i den sydöstra delen av planområdet där 

lerdjupet är betydligt mindre. Risk föreligger för byggnader närmast spårväg dvs fastigheter H, I, och J.  

Viss risk kan föreligga för byggnader i västra delarna också då avstånden till spårväg är små.  
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Tabell 5.2 Sammanställning av underlag för bedömning av risk för komfortstörande vibrationer.  

Fastighet Avstånd till bef. spår 
(Spårväg / järnväg) 

Lerdjup  Verksamhet Bedömd risk 

B3 62 / 84 [m] Ca 30 m Bostäder Risk 

E 23 / 30 [m] Ca 20 – 40 m Kontor / Bostäder Risk 

G 125 / 130 [m] Ca 0 – 20 m Bostäder Låg risk 

H 139 / 146 [m] Ca 10 – 30 m Bostäder Risk 

I 20 / 243 [m] Ca 5 – 15 m Skola (F-3) Låg risk 

J 20 / 292 [m] Ca 5 – 10 m Bostäder Låg risk 

K 55 / 272 [m] Ca 0 – 5 m Bef Bostäder Låg risk 

L 15 / 23 [m] Ca 20 – 30 m Kontor Risk 

M 56 / 63 [m] Ca 20 – 30 m Bostäder Risk 

N 37 / 46 [m] Ca 20 – 40 m Kontor Risk 

O 44 / 66 [m] Ca 20 – 40 m Bostäder Risk 

P 20 / 38 [m] Ca 20 – 40 m Kontor Risk 

Q 10 / 41 [m] Ca 20 – 40 m Kontor Risk 

R 6 / 45 [m] Ca 20 – 40 m Kontor Risk 

S 53 / 81 [m] Ca 20 – 40 m Kontor Risk 

 Genomförande och metodik 

 Komfortvibrationer 

Mätningen utfördes i 3 riktningar för de 4 mätpunkter som presenteras i figur 4.1 (MP 1 - MP 4), x-, y- 

och z-riktningar. Mätpunkter är utvalda med avseende på riskbedömning i avsnitt 3.4. Mätsystemet 

har mätt kontinuerligt med redovisning av toppvärdet per 35 sekunder med analyserbara kurvdata vid 

registrering över tröskelvärdet 0,2 mm/s. Mätningen ägde rum under 9 dygn från 2019-04-23 till 2019-

05-02, se bilaga 1 för mer information. I närheten av mätpunkt finns en viadukt och broövergång för 

spårtrafik vilket senare analyser återkommer till, vilket kan ses i figur 4.2. 
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Figur 4.1. Placering av mätpunkter inom utredningsområdet. 

MP1, avstånd från mätpunkt till: 

• Vägkant Slakthusgatan ca 8 m 

• Närmsta räl, tåg ca 20 m 

• Närmsta räl, spårväg ca 15 m 

MP2, avstånd från mätpunkt till: 

• Närmsta räl, tåg ca 40 m 

• Närmsta räl, spårväg ca 25 m 

MP3, avstånd från mätpunkt till: 

• Närmsta räl, tåg ca 115 m 

• Närmsta räl, spårväg ca 95 m 

MP4, avstånd från mätpunkt till: 

• Närmsta räl, tåg ca 50 m 

• Närmsta räl, spårväg ca 15 m 

Från mätresultaten väljs sedan de registreringar i de olika mätpunkterna som har högst amplitud, de 

jämförs sedan med ovan redovisade riktvärden 

 

För nya byggnader inom området kommer vibrationsnivåerna att vara starkt beroende av den nya 

byggnadens egenskaper. För att bedöma vibrationsrisk väljs den högsta uppmätta registreringen från 

trafik ut och därefter beräknas en maximalt förväntad vibrationsnivå. Detta utförs genom två metoder, 

dels med beräkningar av responsspektra för byggnaden, dels med Nordtest metod NT ACOU 082. De 

båda metodernas resultat jämförs därefter med gällande riktlinjer och utmynnar i en riskanalys för de 

nya byggnaderna inom planerat område. 

 

Analyser har utförts i Matlab med hjälp av Abravibe samt egna skript. 
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Figur 4.2. Spårvagnsbro över Slakthusgatan vid MP 1. 

 Stomljud 

För stomljudsnivåer utfördes en stickprovsmätning 2019-05-15 i mätpunkt A enligt figur 4.1. Mätning 

har utförts i två positioner dels för tre riktningar i en mätpunkt dels en kompletterande mätpunkt för 

endast vertikal riktning, i figur 4.3 presenteras en bild för aktuell mätuppställning på grundmur. 

 

 

Figur 4.3. Mätuppställning för stomljudsmätning enligt MP A. 

 

MPA, avstånd från mätpunkt till: 

• Närmsta räl, spårväg ca 20 m (Artellerigatan). 

Mätutrustning: 

- Frekvensområde för utvärderingen har valts till 20 – 400 Hz. 

- SVAN 958 (4-kanalig) datainsamling. 

- Tri-axiell accelerometer typ MFF KS823B. 

- vertikal accelerometer KS48C. 

 

Vibrationsmätningen utfördes i 3 riktningar där X-led är tvärs spårriktning, Y-led är längs spårriktning 

och Z-led är vertikal riktning.  

 

Analys har utförts i Matlab med hjälp av Abravibe samt egna skript. 
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 Resultat - Komfortvibrationer 

 Mätningar 

Från mätresultaten i bilaga 1 erhålls att den högsta uppmätta komfortnivån uppstår i MP1, vilket 

bedöms bero på den brodel för spårtrafik som finns i närheten. MP 2 och MP 3 är tänkt att 

representera ett snitt för planerade kontor och bostäder med olika avstånd från spår. MP 4 har 

genererat mycket störningar runt 50 Hz. Mätpunkten är också placerad nära befintliga industrilokaler.  

 

I figur 5.1 - 5.4 presenteras uppmätta komfortnivåer i mark för respektive mätpunkt. Resultaten 

redovisas mot dominant frekvenskomponent för respektive registrering och har begränsats upp till 20 

Hz för MP1 – MP3. För MP 4 förekommer störningar vid högre frekvensområden varpå presenterade 

resultat istället motsvarar 1 – 80 Hz. För presenterade resultat motsvarar riktning X tvärs spårriktning 

och Y motsvarar längs spårriktning samt Z motsvarar vertikal riktning.  

 

 

Figur 5.1. Uppmätta komfortnivåer i mark för mätpunkt 1. 

 

Figur 5.2. Uppmätta komfortnivåer i mark för mätpunkt 2. 
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Figur 5.3. Uppmätta komfortnivåer i mark för mätpunkt 3. 

 

  

Figur 5.4. Uppmätta komfortnivåer i mark för mätpunkt 4.  

 Överföring av vibrationer från mark till byggnad  

På sockeln av en byggnad är vibrationerna lägre än vad de skulle ha varit i marken i samma läge utan 

byggnad. Med källargrund är husgrundens motstånd mot vibrationer större än för grund utan källare. 

Det finns i den allmänt använda Nordtest metod NT ACOU 082 schablonvärden för att uppskatta 

vibration i husgrund relativt vibration i mark utan husgrund:  

• Husgrund utan källare, vibration i vertikal riktning  0,8 

• Husgrund med källare, vibration i vertikal riktning  0,4 

 

I denna utredning används faktorn 0,8 för övergång från mark till grund på byggnad. Denna faktor är 

starkt beroende av byggnadens grundläggning, tyngd etc.  
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 Responsspektraberäkningar 

För ett flerplanshus skulle egenfrekvenser i byggnaden kunna ge upphov till högre komfortvärden om 

egenfrekvens och den exciterande markvibrationens frekvens sammanfaller. Vid beräkning av 

responsspektra på uppmätta vibrationsdata med en antagen förstärkningsfaktor på Q=10 (normal 

förstärkningsfaktor vid låga frekvenser), skulle ett komfortvärde på 2,8 mm/s vägd RMS kunna 

erhållas i ett ”värsta fall” för MP1 då egenfrekvenser i byggnad sammanfaller med markvibrationens 

frekvens (vertikalt). Resultaten är korrigerade med en faktor 0,8 för övergång från mark till byggnad. 

För vertikal riktning är det egenfrekvenser i bjälklag som är av intresse och för horisontell riktning är 

det egenfrekvenser i grund och byggnad som är av intresse.  

 

För samtliga registreringar i mark över tröskelnivå har responsspektra beräknats och maximal 

komfortnivå (som inträffar vid viss frekvens) från dessa beräkningar presenteras nedan i figur 5.5 – 

5.7 för de olika mätpunkterna. Data har filtrerats för 1 - 20 Hz då syfte med denna analysmetod är att 

utreda risker vid de lägsta egenfrekvenserna för byggnadskomponenter. Resultat från MP 4 redovisas 

ej då resultaten klart underskrider 0,4 mm/s vägd RMS under 20 Hz. 

 

De beräknade vibrationsnivåerna skall ses som ett ”worst case”, och bedömningar av deras 

amplituder bör sedan utföras med hänsyn till vibrationskälla, frekvens och risken för att störning 

sammanfaller med någon byggnadsdel i de planerade byggnaderna inom utredningsområdet.  

 

 

 

Figur 5.5 Högsta komfortnivå från responsspektraberäkningar (Q=10) och vid vilken frekvens den uppträder för 
registreringar där tröskelvärdet i mark överskridits, mätpunkt 1. Resultat vid högre frekvenser än 20 Hz har 
filtrerats bort. 
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Figur 5.6 Högsta komfortnivå från responsspektraberäkningar (Q=10) och vid vilken frekvens den uppträder för 
registreringar där tröskelvärdet i mark överskridits, mätpunkt 2. Resultat vid högre frekvenser än 20 Hz har 
filtrerats bort. 

 

 

Figur 5.7 Högsta komfortnivå från responsspektraberäkningar (Q=10) och vid vilken frekvens den uppträder för 
registreringar där tröskelvärdet i mark överskridits, mätpunkt 3. Resultat vid högre frekvenser än 20 Hz har 

filtrerats bort. 
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I figur 5.8 – 5.13 presenteras resultaten från den responsspektraberäkning som genererade högst 

komfortnivåer i vertikal riktning. För respektive mätpunkt presenteras till vänster ett tidsförlopp för 

mätningar i mark och till höger responsspektraberäkning för motsvarande tidssignal presenterad med 

maxnivå för respektive frekvenskomponent (komfortvägd). Då amplituder under 20 Hz klart 

underskrider riktvärde för MP 4 har data från denna mätpunkt ej presenterats. 

 

 

 

 

 

Figur 5.8 – 5.13. Tidsförlopp för den passage som genererade högst komfortnivå i mätpunkt 1 - 3 i vänstra spalt 
och avser uppmätta nivåer i mark. Z-dir avser rörelser i vertikal riktning. Högra spalt motsvara tillhörande 
responsspektraberäkning.  
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 Nordtest metod NT ACOU 082 

För uppskattning av vibrationsnivå i vertikal riktning på golv relativt uppmätt vibrationsnivå i vertikal 

riktning i husgrund finns följande schablonvärden: för uppräkningsfaktorer: 

• Envåningshus, eller första våningen i tvåvåningshus, 

med träbjälklag        *4 

• Övre våningen i tvåvåningshus med träbjälklag    *10 

• Flervåningshus med betongbjälklag     *2,5 

 

För uppskattning av vibrationsnivå i horisontell riktning på golv/vägg relativt uppmätt vibrationsnivå i 

vertikal riktning i husgrund finns följande schablonvärden för uppräkningsfaktorer: 

• Envåningshus, eller första våningen i tvåvåningshus, 

med träbjälklag        *1,8 

• Övre våningen i tvåvåningshus med träbjälklag    *10 

• Flervåningshus med betongbjälklag     *1,1 

 

Bakom dessa schablonvärden döljer sig mätningar med stor spridning i mätresultaten. Starkt 

påverkande faktorer är hur den aktuella, uppmätta vibrationens frekvensinnehåll ”matchar” 

egenfrekvenser i den aktuella byggnaden. Markvibrationens frekvensinnehåll påverkas av typen av 

trafik (vikt, hastighet, hjulavstånd, spårkvalitet) samt marktyp. En byggnads egenfrekvenser är 

beroende av bärande konstruktioners spännvidder, styvhet och vikt. 

Maximal uppmätta vibrationsnivåer i mark för respektive mätpunkt (vertikal riktning) har använts som 

ingångsdata. För övergång från mark till byggnad har en faktor 0,8 används. Schablonvärdena ovan 

har sedan använts för att beräkna vibrationsnivåer för ett flervåningshus med betong- respektive 

träbjälklag, resultaten presenteras i tabell 5.1. 

 

 
Tabell 5.1 Beräknade maximala komfortvärden för byggnad med betong- respektive träbjälklag baserade på 

maximalt uppmätta vibrationsnivåer i vertikal riktning enligt tabell 5.2. Beräkningar utförda enligt 

Nordtest metod NT ACOU 082. 

Registrering NT ACOU 082 

Horisontellt 

(vägd RMS [mm/s]) 

Betong / Trä 

NT ACOU 082 

Vertikalt 

(vägd RMS [mm/s]) 

Betong / Trä 

MP1 0,41 / 3,7 0,94 / 3,7 

MP2 0,23 / 2,1 0,52 / 2,1 

MP3 0,10 / 0,9 0,22 / 0,9 

MP4 0,20 / 1,8 0,46 / 1,8 
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 Sammanställning av resultat 

För det maximalt registrerade mätresultatet har sedan de med högst amplitud från de båda 

utvärderingsmetoderna valts ut och sammanställts i tabell 5.2 och tabell 5.3, för vertikal respektive 

horisontell riktning. Båda metoderna har använt en faktor 0,8 för övergång från mark till byggnad, 

vilket enligt Nordtest metod NT ACOU 082 motsvarar husgrund utan källare. Dvs beroende på 

grundläggning kan denna övergång från mark till byggnad möjligen reduceras ytterligare. 

För vertikal riktning är det egenfrekvenser i bjälklag som är av intresse och för horisontell riktning är 

det egenfrekvenser i grund och byggnad som är av intresse. 

 

Tabell 5.2 Sammanställda resultat med högsta nivåer i vertikal riktning från uppmätt komfortnivå i mark och 

utvärderingar med de båda responsmetoderna är korrigerade med avseende på övergång från 

mark till byggnad.  

Mätpunkt Komfortnivå i mark Vertikalt 

vägd RMS [mm/s] 

Responsspektra Vertikalt 

vägd RMS [mm/s] 

NT ACOU 082 Vertikalt 

vägd RMS [mm/s] 

(Betong / Trä) 

MP1  0,47 (3 Hz) 2,8 (2,4 Hz) 0,94 / 3,7 

MP2  0,26 (6 Hz) 1,6 (6,3 Hz) 0,52 / 2,1 

MP3  0,11 (6 Hz) 0,75 (2,7 Hz) 0,22 / 0,9 

MP4  0,23 (57 Hz) 0,19 (19,0 Hz) 0,46 / 1,8 

 

 

Tabell 5.3 Sammanställda resultat med högsta nivåer i horisontell riktning från uppmätt komfortnivå i mark och 

utvärderingar med de båda responsmetoderna är korrigerade med avseende på övergång från 

mark till byggnad. 

Mätpunkt Komfortnivå i mark 

Horisontellt 

vägd RMS [mm/s] 

Responsspektra 

Horisontellt 

vägd RMS [mm/s] 

NT ACOU 082 

Horisontellt 

vägd RMS [mm/s] 

(Betong / Trä) 

MP1  0,42 (12 Hz) 0,9 (3,8 Hz) 0,41 / 3,7 

MP2  0,15 (54 Hz) 0,51 (6,3 Hz) 0,23 / 2,1 

MP3  0,1 (9 Hz) 0,33 (4,2 Hz) 0,10 / 0,9 

MP4  0,47 (51 Hz) 0,24 (10,0 Hz) 0,20 / 1,8 
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 Resultat – Stomljud 

 Mätresultat 

För stomljudsmätingarna har ett exempel på passager valts ut och presenteras i figur 6.1, 

vibrationsnivåer presenteras som ett rullande RMS värde och har beräknats med integrationstid 1 

sekund (slow). Vibrationsdata har även A-viktats och presenteras i decibel relativt 50 nm/s.  

Från resultaten kan det urskiljas att högst vibrationsnivåer uppmättes i vertikal Z-riktning men även 

horisontellt riktning ger liknande nivåer. Maximalt uppmättes cirka 31 dBA (rel 50 nm/s) för Z-

riktningen i MP A, men generellt ligger de passager med högst amplitud runt 25 – 30 dBA (rel 50 

nm/s). 

Likvärdigt har en passage för MP 4 valts ut för kontroll av stomljudsnivåer, planförslaget medför ej 

samma riktlinjer då inga bostäder är planerade närmast spår utan i detta läge är kontor enligt 

strukturplan. 

 

Figur 6.1 Rullande RMS över passager av spårvagnar, mätning utförd i MP A på byggnadsgrund. 

 Beräknade stomljudsnivåer 

Stomljudsnivåerna ger upphov till luftljud i rum. Genom att anta en takhöjd på  2,4 m och en 

efterklangstid på 0,5 s kan en förväntad ljudnivå beräknas.  

På grund av resonanser i betongkonstruktionen (väggar och bjälklag) kan stomljudsnivåerna i dessa 

förstärkas med cirka 0 – 10 dB. 

Dessa stomljudsnivåer avser markplan och för högre våningsplan kan stomljudet beräknas avta med 

0,9 dB per våningsplan (Förutsatt betongkonstruktion för väggar och bjälklag). För betongbjälklag på 

stålstomme eller pelare kan större dämpning per våningsplan förväntas. 
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Totalt ger detta en beräknad ljudnivå i ett typrum för byggnader inom området på LpASmax 38-48 dB för 

vertikal riktning och något lägre nivåer för horistontell riktning.  

För tågpassager har tersband över dessa maximala ljudnivåer beräknats och presenteras i figur 6.2, 

utan beaktning av eventeulla byggnadsresonanser enligt ovan med 0-10 dB förstärkning. Inte heller 

har reducering för högre våningsplan i byggnaden beaktats här. 

Likvärdigt har en passage i MP4 valts ut och stomljudsnivåer beräknats med ett avdrag på 5 dB för 

mark till byggnad, resultaten presenteras i figur 6.3. För denna del av området planeras inga bostäder 

utan istället kontor. Maximal stomljudsnivå erhålls tvärs spårriktning och uppgår till LpAFmax 57 dB. 

Observerar FAST nivå i denna beräkning för kontor. Tydliga riktlinjer för kontor finns inte men enligt 

BBR och SS 25268:2007 för ljudnivå från trafik och andra yttre källor erhålls riktvärden på LpAFmax 45 – 

55 dB beroende på ljudklass och typ av utrymme. 

 

 

Figur 6.2. Tersband över de maximalt beräknade stomljudsnivåerna (SLOW) från utvald tågpassag i MPA. 

 

 

Figur 6.3. Tersband över de maximalt beräknade stomljudsnivåerna (FAST) från utvald tågpassag i MP4. 
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 Kommentarer till resultat 

 Komfortvibrationer 

I samtliga responsspektraberäkningar har en faktor 0,8 använts för övergång från mark till byggnad. 

Denna faktor är svår att med säkerhet fastställa beroende på olika byggnaders grundläggning och 

tyngd. Enligt den geotekniska utredningen för Kv. Sillen bör planerade byggnader pålas till fast botten 

vilket schablonmässigt kan resultera i en halvering av resultat från responsspektraberäkningar och 

därmed minskad risk för komfortstörande vibrationer. 

 Mätpunkt 1 

Uppmätta nivåer är generellt låga med undantag för MP 1 där uppmätta komfortnivåer i mark 

överskrider gränsen 0,4 mm/s vägd RMS vilket betecknar gränsen för ”Måttlig störning” enligt svensk 

standard. Maximalt uppgick komfortnivåer i mark till 0,47 mm/s vägd RMS. 

Beräkningar av responsspektra och ”värsta fall” visar att maximalt skulle komfortnivåer kunna uppgå 

till 2,8 mm/s vägd RMS för mätning i MP 1 med en faktor 0,8 för övergång från mark till byggnad. De 

maximala nivåerna är framför allt lågfrekventa och uppstår mellan 2 – 5 Hz, för vertikal riktning är det 

egenfrekvens i bjälklag som är av intresse och normalt ligger egenfrekvens för bjälklag inom 5 – 10 

Hz. Genom att sortera bort dessa lågfrekventa maxnivåer medför istället 1,6 mm/s vägd RMS vid 11 

Hz störst risk för komfortstörning. Anledningen till att det uppstår högre nivåer kring MP 1 bedöms bl a 

bero på den bro för spårtrafik och viadukt som förekommer i området, se även figur 4.2. Det är även 

en hel del ojämnheter i vägbanan för Slakthusgatan pga brunnslock etc och tung fordonstrafik 

orskakar ofta vibrationsstörningar i frekvensområdet runt 8-12 Hz. Viss risk för vibrationsstörningar 

föreligger därmed i området kring mätpunkt 1. Principiella åtgärder för att reducera vibrationsnivåer är 

att byggnad byggs med tung källargrund, pålning för ”låsning” av grunden i lager med lägre 

vibrationsamplitud samt styva bjälklagskonstruktioner med hög egenfrekvens.  

För horisontell riktning uppgår responsspektraberäkningar till 0,9 mm/s vägd RMS vid 3,8 Hz. 

Överslagsmässigt kan egenfrekvens i horistontell riktning för byggnad beräknas genom 48/H där H 

motsvarar byggnadshöjd i meter. Genom att uppföra byggnad med hög sidostyvhet för hög lägsta 

egenfrekvens kan vibrationsnivåer reduceras. För en 6-våings byggnad skulle scahblonmässigt 

egenfrekvens bli cirak 48/18=2,7 Hz vilket tangerar frekvensområde för uppmätta störningar.  

Genom att beakta en eller flera av dessa alternativ för åtgärder bedöms det möligt att bebygga 

området i närheten av MP 1.  

• Pålning för ”låsning” av grunden i lager med lägre vibrationsamplitud. 

• Styva bjälklagskonstruktioner med hög egenfrekvens (> 6 Hz) 

• Vid ombyggnad av överfart enligt planförslag, beakta att området är 

vibrationskänsligt. 

 Mätpunkt 2 och 3 

För MP 2 beräknas responsspektra att komfortnivåer skulle kunna uppgå till 1,6 mm/s vägd RMS i 

mark med en faktor 0,8 i övergång från mark till byggnad. För MP 3 uppgår responsspektraberäkning 

till 0,75 mm/s vägd RMS med samma övergångsfaktor. Likvärdigt MP 1 förekommer en del störningar 

inom frekvensområdet 2-5 Hz som vi kan bortse ifrån. I MP 2 kvarstår ändå risk för komfortstörningar i 

vertikal riktning runt 6 Hz vilket kan reduceras genom att bygga styv bjälklagskonstruktion med 

egenfrekvens över 8 Hz alternativt bygga tung källargrund och/eller pålning för ”låsning” av grunden i 

lager med lägre sidostyvhet. 
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Detsamma gäller också MP 3 men här är de maximala amplituderna från 

responsspektraberäkningarna lägre och uppgår endast till 0,5 – 0,6 mm/s vägd RMS. Vilket bör ses 

som ett ”värsta fall” och innebär därmed endast liten risk för komfortstörning. 

För horisontell riktning uppgår responsspektraberäknignar till maximalt 0,51 mm/s vägd RMS för MP 2 

och medför därmed liten risk för komfortstörningar. För MP 3 föreligger mycket liten risk för 

komfortstörningar i horisontell riktning. 

Genom att beakta en eller flera av dessa alternativ för åtgärder bedöms det möligt att bebygga 

området i närheten av MP 2 och MP 3.  

• Pålning för ”låsning” av grunden i lager med lägre vibrationsamplitud. 

• Styva bjälklagskonstruktioner med hög egenfrekvens (> 8 Hz för MP 2) 

• Vid ombyggnad av vägar beakta att området är vibrationskänsligt. 

 Mätpunkt 4 

Uppmätta komfortnivåer i mark uppgår till 0,47 mm/s vägd RMS i horisontell riktning men uppstår vid 

högre frekvenser, omkring 50 Hz. Vid övergång från mark till byggnad bedöms dessa vibrationer 

reduceras betydligt mer än vid lägre frekvensområden. 

Låg risk för komfortstörningar bedöms föreligga för området omkring MP 4.  

 Stomljud 

 Bostäder 

För stickprovsmätning i MP A och aktuell byggnad beräknas en maximal stomljudsnivå till LpASmax 38-

48 dB.  

Exempelvis skulle för våningsplan fem en reducering av cirka 5 dB innebära LpASmax 33-43 dB och att 

man i bästa fall ligger på gränsen enligt nämnda riktvärden i rapporten. I värsta fall skulle 10 dB högre 

nivåer uppnås, vilket innebär att för att säkerställa att rikvärdet på LpASmax  33 dB efterlevs föreslås 

stomljudsåtgärd på cirka 10 dB för planerad fastighet. 

Åtgärder kan utföras genom att ett vibrationsdämpande skikt införs mellan nya spår och mark 

alternativt mellan grund och byggnad (eller att själva grundläggning dimensioneras för att reducera 

vibrationer). I detta fall bör 10 dB dämpning erhållas från och med tersband 63 Hz. 

Detta gäller endast byggnader i sydöstra delen av planområdet.  

 Kontor 

Från komfortmätningar i nordvästra delen visar mätningar att vibrationsnivåer uppstår runt 50 Hz. 

Överslagsberäkningar visar att uppmätta nivåer skulle kunna generera stomljudsnivåer på cirka 

LpAFmax 57 dB. Beroende på typ av verksamhet, ljudklass och våningsplan kan stomljudsåtgärder 

behöva utföras. Åtgärdsbehovet bedöms till cirka 12 dB för att uppnå LpAFmax 45 dB i bottenplan.  
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 Sammanställning riskområden 

Ovanstående genomgång av risker har sammanställts i figur 7.1. Risker avses utan åtgärder som t ex 

pålning etc, vilket i slutändan kan komma att behövas av andra orsaker för att bebygga området. 

Markeringarna är endast mycket grovt inritade med avseende på utförda stickprovsmätningar 

 

 

Figur 7.1. Strukturplan A för aktuellt planområde (2019-02-20) med markerade riskområden avseende 

komfortvibrationer och stomljud. 
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