
 

 

 
10275731 •  DÖRBY 7:7, SMEDBY TÅGSTATION  | 1   

 

 

 

 

 

 

 

  

2019-01-03 

 

   

… 

  

 

 

VIBRATIONSUTREDNING DÖRBY 7:7 

UTREDNING AV VIBRATIONER FRÅN 

TÅGTRAFIK, SMEDBY I KALMAR KOMMUN 

 

 

 

 



 

  

 
10275731 •  DÖRBY 7:7, SMEDBY TÅGSTATION  | 2   

 

VIBRATIONSUTREDNING DÖRBY 7:7 

Utredning av vibrationer från tågtrafik, Smedby i 

Kalmar kommun 

 

KUND 

Soundcon AB 

KONSULT 

WSP Environmental Sverige 

Box 13033 

402 51  Göteborg 

Besök: Ullevigatan 19 

Tel: +46 10 7225000 

WSP Sverige AB 

Org nr: 556057-4880 

http://www.wspgroup.se 

KONTAKTPERSONER 

Kontaktperson WSP 

Matilda Arnesson 

WSP Akustik 

matilda.arnesson@wsp.com 

 

WSP Akustik 

 

 

Kontaktperson kund 

Torbjörn Appelberg 

Soundcon AB 

torbjorn@soundcon.se 

 

Eva Djupfors 

Kalmar kommun 

eva.Djupfors@kalmar.se 

 

  

 

… 

 

 

 
  

UPPDRAGSNAMN 

DÖRBY 7:7, SMEDBY 

TÅGSTATION 

UPPDRAGSNUMMER 

10275731 

FÖRFATTARE 

Matilda Arnesson 

DATUM 

2019-01-03 

ÄNDRINGSDATUM 

 

 

Granskad av 

Olle Goffe 

 

Godkänd av 

Olle Goffe 

mailto:matilda.arnesson@wsp.com
mailto:torbjorn@soundcon.se
mailto:eva.Djupfors@kalmar.se


 

 

 
10275731 •  DÖRBY 7:7, SMEDBY TÅGSTATION  | 3   

SAMMANFATTNING 

WSP Akustik har, via Soundcon AB gjort en vibrationsutredning åt Kalmar 

kommun avseende markburna vibrationer från spår- och vägtrafik. 

Utredningen belyser eventuella risker för komfortstörande vibrationer i 

kommande planerad nybyggnation inom fastigheten Dörby 7:7 i Smedby, 

Kalmar kommun. Fastigheten gränsar både till Kust-till-kustbanan i söder och 

Kläckebergavägen i väst. Utredningen bygger på fältmätningar i området för 

planerad bebyggelse samt beräkningar av förväntade komfortvibrationer. Av 

mätningar och beräkningar framgår att planerad bostadsbebyggelse riskerar 

att få komfortvärden som överskrider gällande riktvärden, varför åtgärder 

behöver vidtas, konstruktions- och grundläggningsmässigt, för att 

vibrationsnivåerna ska understiga uppsatta riktvärden för komfortstörning.  
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BAKGRUND 

WSP Akustik har, via Soundcon AB fått i uppdrag att åt Kalmar kommun utreda 

förekommande markvibrationer vid planerad nybyggnation inom fastigheten 

Dörby 7:7 i Smedby, Kalmar kommun. Intill det tilltänkta området för 

nybyggnation passerar i söder järnvägen Kust till kust-banan och väster om 

området passerar Kläckebergavägen/väg 582, först under en järnvägsbro 

sydväst om området och sedan upp till samma nivå som området i dess norra 

delar.  Idag går Pendelvägen rakt över området och i de södra delarna av 

området finns en pendelparkering och en tågsstation, Smedby station. 

Området består i övrigt av åker/ängsmark. Det planerade 

exploateringsområdet kan ses i Figur 1 nedan.  

 

Figur 1 Område som utretts för markvibrationer från järnväg och väg. 

SYFTE 

Syftet med denna utredning är att, som en del av detaljplanearbetet, utreda 

riskerna för störande komfortvibrationer, främst från kust till kust-banan, men 

också från Kläckebergavägen, inom det tänkta området för byggnation.  

AVGRÄNSNINGAR 

Mätningarna som gjorts i denna rapport är i tillämpliga delar gjorda enligt 

Svensk Standard SS 460 48 61 Vibration och stöt – Mätning och riktvärden för 

bedömning av komfort i byggnader. Då mätningarna avser att utreda 

komfortnivåer i en kommande planerad byggnation har komfortnivån på 
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bjälklag, av förklarliga skäl, inte kunnat utföras. Uppmätta värden har därför 

använts för beräkning av förväntade komfortvägda vibrationsnivåer.  

MARKBURNA VIBRATIONER 

När ett fordon passerar på en väg eller järnväg trycker det ned marken med 

sin massa. I och med att massan rör sig uppkommer krafter i marken, som då 

kommer i svängning. Denna svängning sprider sig som vågor ut i angränsande 

mark och kallas markvibrationer. Flera faktorer påverkar hur höga 

vibrationsnivåerna blir som alstras av det passerande fordonet. Framför allt 

påverkar markens uppbyggnad, alltså jordart och jordlagerföljd, underliggande 

berggrunds utformning samt massa och hastighet på de passerande fordonen. 

Banan eller vägens uppbyggnad och fordonets fjädring samt jämnheten på 

rälerna/vägbanan och, för järnväg, tågens hjul är faktorer som påverkar 

vibrationsnivåerna. Generellt uppkommer högre vibrationsnivåer från 

järnvägstrafik jämfört med vägtrafik.  

Trafikinducerade markvibrationer kan påverka och vara skadliga både för 

byggnader och för de människor som vistas i byggnaderna. Skador kan 

uppkomma på vibrationskänslig utrustning. Människor upplever vibrationer 

olika beroende på i vilket frekvensområde de uppträder. Människan är särskilt 

känslig i frekvensområdet 1 - 80 Hz.  Komfortvägda vibrationer kan ge upphov 

till störningar i form av skakningar i byggnaden samt kan få föremål att rassla 

och glas att klirra. I vissa fall kan tonala ljud uppstå vid frekvenser över 20 Hz. 

Trafikinducerade vibrationer kan leda till sömnstörning både i form av 

insomningssvårigheter och risk för väckning. Studier visar också att den 

upplevda störningen av buller från trafik ökar om personer samtidigt utsätts för 

höga markvibrationer. Detta gäller både i vaket och sovande tillstånd.  

BEDÖMNINGSGRUNDER 

Nedan redovisas gällande bedömningsgrunder.  

SVENSK STANDARD SS 460 48 61 

Enligt Svensk Standard SS 460 48 61 Vibration och stöt – Mätning och 
riktvärden för bedömning av komfort i byggnader finns två nivåer för riktvärden 
avseende komfortvibrationer i byggnader. Dessa presenteras i   
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Tabell 1 nedan. Nivåerna avser måttlig störning och sannolik störning och bör 

enligt standarden tillämpas vid nyetableringar och nybebyggelse. Riktvärdena 

bör dessutom tillämpas mer strikt vid bostäder nattetid och mindre strikt för 

kontor jämfört med för bostäder.  
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Tabell 1 Vibrationsnivåer då måttlig störning respektive sannolik störning kan förväntas enligt SS 
460 48 61 Vibration och stöt – Mätning och riktvärden för bedömning av komfort i byggnader 

 Vägd hastighet, 

mm/s 

Vägd acceleration 

mm/s2 

Måttlig störning 0,4-1,0 14,4-36,0 

Sannolik störning >1 >36 

 

Vid måttlig störning anses vibrationsnivåerna i vissa fall ge anledning till 

klagomål. Vid lägre vibrationsnivåer upplever få människor vibrationerna som 

störande och i skiktet sannolik störning upplevs vibrationerna i många fall som 

störande.  

TDOK 2014:1021 

I Trafikverkets riktlinje avseende vibrationer från väg och järnväg TDOK 

2014:1021 Buller och vibrationer från trafik på väg och järnväg redovisas 

riktvärden för komfortvägda vibrationer som Trafikverket anser vara en god 

eller i vissa fall godtagbar miljö. Maximal vibrationsnivå anges där för bostäder 

och vårdlokaler till 0,4 mm/s vägd RMS inomhus och avser vibrationsnivån 

nattetid (kl. 22-06). Denna nivå får överskridas högst fem gånger per 

trafikårsmedelnatt. Vibrationsnivån får dock, enligt TDOK 2014:1021, inte 

överskrida 0,7 mm/s vägd RMS.  

UNDERLAG  

Underlag som använts i utredningen redovisas nedan. 

KART- OCH TERRÄNGMATERIAL  

Kartunderlag för planerad nybyggnation har erhållits från Kalmar kommun 

genom Eva Djupfors1. Information om geologi har erhållits genom Geologiskt 

utlåtande för fastigheten Dörby 7:7, Smedby, Kalmar skrivet 2016 av Henrik 

Malmberg, Sweco. För översiktlig geologisk karta har SGU:s jordartskarta 

1:25000-1:100 000 använts. 

TÅGDATA 

Information om tågpassager på sträckan förbi Smedby station har inhämtats 

från Trafikverket2. Där framkommer både tåglängd, vikt och tid för passage.  

                                                      
1 Via mail till Matilda Arnesson (matilda.arnesson@wsp.com) den 2018-12-
04 
2 Via mail från Peter Johansson till Matilda Arnesson 
(matilda.arnesson@wsp.com) den 2018-12-05. 
 

mailto:matilda.arnesson@wsp.com
mailto:matilda.arnesson@wsp.com
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OBJEKTSBESKRIVNING 

GEOLOGI 

Enligt den geologiska undersökning som gjorts inom det utredda området 

består jorden huvudsakligen av 0,3 meter mullhaltig jord som följs av 

moränjord. Moränjorden är övervägande sandig, men bitvis även siltig. I det 

sydvästra hörnet av området utgörs jorden av grusig sand, som övergår i lerig 

silt innan moränjorden tar vid ca 1,5 meter under markytan. Enligt det 

geotekniska utlåtandet borde utbredningen av detta område med sorterade 

sediment vara begränsat.  

PLANERAD BYGGNATION 

Området är tänkt att bebyggas med flerbostadshus längs med Pendelvägen. 

Byggnaderna närmst tågstationen ska även kunna inrymma handel och 

kontor. 

Närmsta byggnad, ett femvånings lamellhus, är planerad att uppföras öster 

om Pendelvägen. Avståndet till järnvägen är ca 35 m. Huset kommer att  vara 

placerat med långsidan parallellt med järnvägen. Väster om Pendelvägen 

planeras en pumpstation för spillvatten att placeras cirka 20 meter från 

spårmitt. Lägre bebyggelse kommer sedan vara placerat ca 70 meter från 

järnvägen.  

TÅGDATA 

Enligt linjeboken syd får godståg köra upp till 130 km/h på sträckan, men de 

godståg som trafikerar sträckan i dagsläget har inte möjlighet att köra fortare 

än 100 km/h på grund av bromssträcka och prestanda. De resandetåg som i 

dagsläget trafikerar sträckan får köra i maximalt 140 km/h.  

Totalt har 245 tåg passerat under mätperioden, varav 4 var godståg. Det 

tyngsta tåget vägde 1531 ton och passerade den 2018-11-30 klockan 16:26.  

Under mätperioden 2018-11-27 till 2018-12-01 har tågtrafiken passerat med 

normal hastighet och inga speciella händelser har påverkat tågtrafiken under 

perioden enligt Driftledaren Syd på Trafikverket.  

MÄTNING 

Mätningarna är för denna utredning, i tillämpliga delar, utförda enligt Svensk 

Standard SS 460 48 61 Vibration och stöt – Mätning och riktvärden för 

bedömning av komfort i byggnader.  

Mätning av markvibrationer har utförts på platsen under perioden 2018-11-27 

kl. 00 till 2018-12-01 kl. 24. Mätutrustningen monterades den 2018-11-26 av 

Andreas Wennblom och Matilda Arnesson, WSP Akustik. En vertikal 

hastighetsgivare monterades på ett stolpfundament intill järnvägsspåret. 

Denna mätpunkt kallas i rapporten Mätpunkt 1 (MP1). En treriktnings 

hastighetsgivare monterades på markspett ca 37 m ut från närmsta räl mitt på 

den del av planområdet som ligger väster om Pendelvägen. Denna mätpunkt 
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kallas i rapporten Mätpunkt 2 (MP2). I Figur 2 visas en karta över 

mätpunkternas placering i landskapet. I Figur 3 visas ett foto av mätlinjen.  

 

Figur 2 Mätpunkternas placering i landskapet. 

 

Figur 3 Mätpunkternas placering på platsen. I förgrunden syns monterad treriktningsgivare. 
Längre bak syns det stolpfundament där den vertikala givaren är placerad. 

Mätpunkt MP2 har placerats där ett hus på fem våningar enligt offertförfrågan 

planerats. Då järnvägsbron över Kläckebergavägen är en förstyvande 

konstruktion kan detta ge upphov till högre vibrationsnivåer när ett tåg 

passerar från styva underlag till mindre styva underlag. Av denna anledning 

valdes mätpunktspositionen för treriktningsgivaren så att denna eventuella 

effekt skulle kunna dokumenteras. Mätpunktspositionen har också valts då de 

geologiska undersökningar som utförts inom fastigheten visar på lösare mark 

på denna del av fastigheten.  
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Mätpunkt MP1 har placerats spårnära i linje med MP2. Detta för att möjliggöra 

studier av vibrationens avklingning med ökat avstånd från källan. 

MÄTUTRUSTNING 

Vid mätning användes den utrustning som anges i Tabell 2 nedan. 

 

Tabell 2. Mätinstrument som använts vid  

Typ Tillverkare Modell Serienumm

er 

Kalibrerad 

Datalogger Sigicom  Sigicom 

master  

973  

Treriktningsgivare Sigicom V12 11560 2018-10-24 

Vertikal givare Sigicom V10 1824 2018-10-18 

 

Systemet för mätning uppfyller Svensk Standard SS 460 48 61 samt enligt SS 

IEC 651. Samtliga givare är geofoner av typen SM6, Signalanpassade till 1-

315Hz.  

MÄTARINSTÄLLNING 

Den vertikala givaren var under mätningen inställd på att mäta peak-nivåer i 

frekvensområdet 2-150 Hz och treriktningsgivaren var inställd att mäta i 

frekvensområdet 1-80 Hz  komfortvägt RMS med 20 mm/s som maximalt 

värde.  

Systemet programmerades för tidsdatainsamling vid nivåer överstigande 

1mm/s hos den vertikala givaren MP1 samt 0,5 mm/s hos treriktningsgivaren 

Mp2Mättiden sattes till 4s.  

MÄTOSÄKERHET 

Mätningen har en osäkerhet på ±5%.  

MÄTRESULTAT 

Under mätperioden 2018-11-27 kl. 00 till 2018-12-01 kl. 24, (5 dygn) har totalt 

245 tåg passerat Smedby station, varav 4 var godståg. Tågvikten var som 

högst 1531 ton, vilket är jämförbart med den maximala tågvikten som trafikerar 

banan.  

Under mätperioden har 34 passager överskridit den spårnära mätarens 

triggnivå på 1mm/s. Största uppmätta peak-nivå i mätpunkt MP2 mättes till 1,5 

mm/s ”peak” ovägt värde, vilket motsvarar 0,6 mm/s vägd RMS som 

komfortvibration i marken. Dominant respons var longitudinell mätriktning, 

alltså i riktning längs med spåret. Tidsförloppet för passagen kan ses i Figur 4 

nedan.  
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Figur 4 Tidsförlopp för vibrationshastigheten vid den tågpassage där högst vibrationsnivå 
uppmätts under mätperioden. 

 

BERÄKNING 

De riktlinjer som finns för markburna vibrationer gäller för vägda 

komfortvibrationer inne på byggnaders bjälklag. Mätresultaten avser 

vibrationsnivå i mark. Värdena som mätts upp måste därför räknas om till 

uppskattade komfortvägda nivåer som kan komma att uppstå i planerad 

bebyggelse.  

Enligt ett examensarbete på Chalmers gjort för Trafikverket är den 

genomsnittliga överföringsfaktorn för markvibrationer från intilliggande mark 

till en byggnads grundmur 0,83 för byggnader grundlagda med källare och 

tillhörande platta på mark samt för byggnader grundlagda med torpargrund. 

Erfarenhet visar att pålgrundläggning ger lägre vibrationsnivåer i byggnader 

än en grundläggning med platta på mark eller byggnader grundlagda på 

torpargrund. Generellt är de horisontella svängningarna lägre eller i samma 

storleksordning som de vertikala i grundläggningsnivå. De horisontella 

svängningarna förstärks ofta uppe i byggnaden. De vertikala svängningarna 

kan både öka och minska i nivå med ökad höjd på byggnaden. 
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Vilken typ av bjälklag som används vid byggnation spelar roll för hur 

vibrationsnivåerna förstärks från nivån i grundmuren till den komfortvägda 

nivån på bjälklaget. Veka, långa träbjälklag kan ge kraftig förstärkning av 

vibrationsnivån, och då speciellt om störfrekvensen överensstämmer med 

bjälklagets resonansfrekvens. Styva betongbjälklag ger däremot generellt 

mindre förstärkning av vibrationsnivån mellan grundmur och bjälklag jämfört 

med träbjälklag.  

I Tabell 3 nedan presenteras överföringsfaktorer från nivåer i grundmur till 

uppskattade nivåer på byggnaders bjälklag vid olika bjälklagstyper.  

Tabell 3 Förstärkningsfaktorer för vibrationsöverföring från grundmur till bjälklag för olika 
bjälklagstyper 

Bjälklagstyp Förstärkningsfaktor 

Betong, kort spännvidd 1 

Betong, lång spännvidd 3 

Styva träbjälklag 3 

Veka träbjälklag 6 

 

I Tabell 4 nedan presenteras uppskattade komfortvibrationer för närmsta 

byggnad till spåret inom fastigheten Dörby 7:7. 

Tabell 4 Beräknade uppskattade komfortvägda vibrationsnivåer i planerad bebyggelse inom 
fastigheten Dörby 7:7 vid olika bjälklagskonstruktioner 

Bjälklagstyp Uppskattat värde 

Betong, kort spännvidd 0,5 

Betong, lång spännvidd 1,5 

Styva träbjälklag 1,5 

Veka träbjälklag 3,0 

 

Vibrationsnivåerna är beroende av en mängd faktorer varför detta skall ses 

som en förenklad och grov uppskattning av kommande bjälklagsvibrationer. 

BEDÖMNING 

De förutsättningar som förekommit avseende tågtrafik under mätperioden 

bedöms spegla den, under året, normala trafikintensiteten. Enligt uppgift från 

Driftledaren Syd på Trafikverket har inga störningar på bandelen förekommit 

under mätperioden, vilket legitimerar utförda mätningar.  

Enligt ovan bedöms byggnaden närmst spåret att få komfortnivåer på 0,5 

mm/s vägd RMS. Enligt Standard SS 460 48 61 ligger värdet i spannet för 

måttlig störning (0,4-1,0 mm/s vägd RMS) om byggnaden byggs med 

betongbjälklag med kort spännvidd. Vid andra bjälklagstyper beräknas 

komfortnivåerna överskrida gränsen för sannolik störning om 1,0 mm/s. 

Vibrationsamplituden  är dominant i longitudinell riktning, vilket kan leda till att 
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byggnaden riskerar att svaja och vibrationsnivån att öka med ökad 

byggnadshöjd.  

Det pumphus som planeras att anläggas kommer troligtvis att grundläggas 

långt ner under mark och därmed grundläggas på moränmark. Utrustning i ett 

pumphus är vanligtvis inte vibrationskänslig, då utrustningen i sig själv 

vibrerar..  

Byggnadsskador uppkommer sällan på grund av markburna vibrationer från 

tåg eller vägtrafik, varför risken för byggnadsskador eller skador på 

utrustningen i pumphuset bedöms vara låg.  

Mätningen är gjord på den del av fastigheten där marken under mullagret 

består av lera. Om marken till större del består av moränhaltiga jordarter kan 

detta leda till att beräknade uppskattade komfortnivåer blir lägre.  

Någon typ av åtgärd bedöms nödvändig för att motverka risken för att störande 

vibrationsnivåer ska uppkomma i planerad bostadsbebyggelse. Tänkbara 

åtgärder, förutom att bygga med betongbjälklag med kort späddvidd, kan vara 

att till exempel grundlägga huset med snedställda pålar för att motverka 

sidorörelser.  

 

SLUTSATSER 

Byggnaden närmst spåret bör konstrueras med betongbjälklag med kort 

spännvidd. Även andra åtgärder behöver vidtas konstruktions- och 

grundläggningsmässigt för att vibrationsnivåerna ska understiga de uppsatta 

riktvärdena för komfortvibrationer om måttlig störning.  

 

  

    



 
 

 

 
10275731 •  DÖRBY 7:7, SMEDBY TÅGSTATION  | 15   

 
 

 

 

 

  

VI ÄR WSP 

 

 

 

WSP Sverige AB 
Box 13033  
402 51 Göteborg  
Besök: Ullevigatan 19  
 
T: +46 10 7225000  
Org nr: 556057-4880  
Styrelsens säte: Stockholm  
wsp.com 

 

 

 

WSP är ett av världens ledande analys- och 

teknikkonsultföretag. Vi verkar på våra lokala marknader 

med stöd av global expertis. Som tekniska experter och 

strategiska rådgivare har vi tillgång till ingenjörer, tekniker, 

naturvetare, planerare, utredare och miljöspecialister liksom 

professionella projektörer, konstruktörer och projektledare. 

Vi erbjuder hållbara lösningar inom Hus & Industri, Transport 

& Infrastruktur och Miljö & Energi. Med drygt 39 000 

medarbetare på 500 kontor i 40 länder medverkar vi till en 

hållbar samhällsutveckling. I Sverige har vi omkring 4 000 

medarbetare. wsp.com 
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professionella projektörer, konstruktörer och projektledare. 

Vi erbjuder hållbara lösningar inom Hus & Industri, Transport 

& Infrastruktur och Miljö & Energi. Med drygt 36 500 

medarbetare på 500 kontor i 40 länder medverkar vi till en 

hållbar samhällsutveckling. I Sverige har vi omkring 3 700 

medarbetare. www.wsp.com 

 

 

  


