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SAMMANFATTNING 
Forcit Consulting har gjort en vibrationsutredning av vibrationer alstrade av tåg till nya 
planerade bostäder. Denna rapport är ett utlåtande avseende vibrationer från spårtrafik och 
påverkan på planerad nybyggnation av bostäder och kontor på del av fastigheten Dörby 7:7 
samt fastigheten Dörby 7:37 i Smedby, Kalmar kommun.  

Rapporten har tagits fram på uppdrag av EA Fastigheter som är exploatör av området. 

Denna rapport är en komplettering av rapport 338467_Dörby 7:7 – Kalmar, daterad 2021-01-
07.  

Forcit Consulting har utfört egna mätningar på plats under februari 2021. Den stora 
skillnaden till tidigare utförda mätningar är att markmätningen har utförts i utgrävd grop, en 
sk provgrop, 2 meter under markytan. Beräkningar och slutsatser baseras på uppmätta värden 
av kompletterande mätningar utförda av Forcit Consulting. Swecos tidigare mätdata som 
samlats in under oktober och december 2019 redovisas i rapport 338467_Dörby 7:7 – 
Kalmar, daterad 2021-01-07.  

Mätningen har utförts linjärt. Komfortvägning har gjorts vid analysarbetet. Vid mätning är 
värdet 0,3 mm/s registrerat som högsta uppmätta tågpassage (linjärt), vilket ger 0,2 mm/s 
RMS för högsta uppmätta tågpassage. 0,2 mm/s RMS är högsta uppmätta värdet för 
tågpassage vilket beräkningar baseras på.  

 

Beräkningar i rapporten baseras på ovan nämnda värde på 0,2 mm/s RMS samt på förväntad 
vibrationsnivå i flerbostadshusen. Det dimensionerande huset är placerat 35 meter från 
spåret.   

 

Generellt är att byggnader, oavsett byggnadshöjd, med betongkonstruktion med korta 
spännvidder och pålad grund (vid friktionsjord) ger bättre komfortvärden än byggnader med 
vekt träbjälklag och bottenplatta på mark.  
 

För följande hustyper, flerbostadshus byggda i 1–2 plan, på ett minsta avstånd till spåret om 
35, 45 respektive 50 meter från spårmitt visar de genomförda beräkningarna att de 
förväntade komfortvibrationerna, enligt de allmänna riktvärdena för komfortnivåer i svensk 
standard SS 460 48 611, uppfyller riktvärdet om 0,4 mm/s RMS vilket också är miljömålet 
för nybyggnation.  

Miljömål nybyggnad av bostäder – uppfyllts för projektet inom 35 m från spårmitt 

 styvt träbjälklag 

 betong, långa spännvidder 

 
1 SS 460 48 61, Vibration och stöt – Mätning och riktvärden för bedömning av komfort i byggnader, 
Svenska Institutet för standarder, 1992-09-09, status gällande. 
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 platta på mark + betong, korta spännvidder  

 betong, kort spännvidd 

 platta på mark + betong, kort spännvidd 

 

Miljömål för nybyggnad av bostäder – uppfyllts för projektet inom 45 m från spårmitt 

Med större säkerhetszon, 45 m 

 platta på mark + vekt träbjälklag 

 

För följande hustyper, flerbostadshus byggda i upp till 3–5 plan, på ett minsta avstånd till 
spåret om 35 meter 1, visar de genomförda beräkningarna att de förväntade 
komfortvibrationerna, enligt de allmänna riktvärdena för komfortnivåer i svensk standard SS 
460 48 61, uppfyller riktvärdet om 0,4 mm/s RMS, vilket också är miljömålet för 
nybyggnad: 

Miljömål för nybyggnad av bostäder – uppfyllts för projektet inom 35 m från spårmitt 

 styvt träbjälklag 

 betong, långa spännvidder 

 platta på mark + betong, korta spännvidder  

 betong, kort spännvidd 

 platta på mark + betong, kort spännvidd 

 

Miljömål för nybyggnad av bostäder – uppfyllts för projektet inom 50 m från spårmitt 

Med större säkerhetszon, 50 m 

 Platta på mark + vekt träbjälklag 

 

Vid val av ovan nämnda konstruktioner för respektive minsta avstånd från spårmitt bedöms 
inga vibrationsåtgärder att krävas.  

 

En stark rekommendation är att utsedd konstruktör får kännedom om ”problematiken” så 
förstyvning sker om detta blir aktuellt.    
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1  UPPDRAG 
1.1 Bakgrund för projektet Smedby 

Inför planerad nybyggnation av flerbostadshus och kontor på del av fastigheten Dörby 7:7 
och fastigheten Dörby 7:37 i Smedby, Kalmar kommun, har EA fastigheter gett Forcit 
Consulting AB i uppdrag att genomföra en vibrationsutredning.  

Ett samrådsunderlag för pågående detaljplanearbete för planerad byggnation har varit ute på 
samråd. På grund av planområdets omedelbara närhet till Kust- till Kustbanan anges i 
detaljplaneförslaget att byggnader ska grundläggas och utformas så att: 

 komfortvägd vibrationsnivå i bostadsrum ej överskrider 0,4 mm/s RMS vid tågpassage 

 maximal stomljudsnivå i bostadsrum ej överskrider Lmax 32 dBA vid tågpassage.  

1.2 Syfte 
Aktuell vibrationsutredning ska inför detaljplanens granskningsskede klargöra huruvida det 
vid den framtida byggnationen finns behov av byggnadstekniska eller markstabiliserande 
åtgärder för att kunna uppfylla i detaljplanen ställda krav avseende komfortvägd 
vibrationsnivå och stomljudsnivå i bostadsrum vid tågpassage. 

1.3 Genomförande 
Presenterade beräkningar baseras på resultatet från mätningar som på plats spelats in av 
Forcit Consulting. Mätningarna har tidssynkroniserats och Forcit Consultings mätmetodik 
följer svensk standard SS 460 48 61 (komfortstandarden).  

Mätningarna vid tågpassager har skett i mark i ett av de planerade huslägena samt med en 
trigger vid spåret den 2 feb till 16 feb 2021 (2 veckor). För mer information se efterföljande 
textavsnitt mätning.  
 
Med hjälp av de mätningar och signaler som spelats in från tågpassager, kan beräkning göras 
med avseende på vibrationshastigheten. 

Utifrån uppmätta vibrationshastigheter i marken, för ett av de planerade huslägena, har 
beräknade vibrationsnivåer utförts för olika val av huskonstruktioner och 
förstärkningsåtgärder. 
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1.4 Underlag 
Nedan listas några av de underlag som sedan tidigare tagits fram för nu aktuellt 
detaljplaneärende:   

 Detaljplan för del av fastigheten Dörby 7:7, med flera, Smedby tågstation, Kalmar 
kommun, granskningsutkast, 2020-08-06,  

 Soundcon trafikbullerutredning, 12 658, Smedby 2018-12-11. 

 Dagvattenutredning Dörby, Smedby, Sweco 2018-12-07, rev 2019-04-14. 

 SGU, Jordartskartan 1:50 000. (www.sgu.se). 

 Översiktlig geoteknisk utredning – område kring Högalidsvägen i Smedby, WSP, Daniel 
Elm, 2007-05-21. 

 Översiktlig geoteknisk utredning – Borrplan, WSP, Daniel Elm, 2007-05-21. 

 Översiktlig geoteknisk undersökning – geotekniskt utlåtande, SWECO, Henrik 
Malmberg, 2016-11-01. 

 Geoteknisk undersökning- Plan borrhål, SWECO, Henrik Malmberg, 2016-11-01. 

 Platsbesök, inventering i fält, Andreas Wennblom, november 2018. 

 Rapport Vibrationsutredning Dörby 7:7, utredning av vibrationer från tågtrafik, Smedby i 
Kalmar kommun, WSP, Matilda Arnesson, 2019-01-03. Mätdata ej erhållen av WSP. 
Ansvarig chef på WSP ansåg att mätdata ej kan lämnas ut till kund.  

 Mätdata samt rapport VU Smedby tågstation, Kalmar, nr 13009269, SWECO, Gabor 
Felcsuti, 2020-05-29. 

 Platsbesök, inventering och mätning i fält med provgrop, Andreas Wennblom, februari 
2021. 
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2 VIBRATIONER I MARK OCH FASTIGHET 
2.1 Vibrationers alstring och spridning 

Vibrationer fortplantas som energivågor i mark. För vibrationer som orsakas av spårtrafik 
gäller följande mekanismer:  

o Hastighet - högre hastighet leder till större vibrationskrafter.  
o Fordonets fjädring - en styvare fjädring leder till större vibrationskrafter. 
o Den ofjädrade massan för fordonet - en större massa under fjädringen på fordonet 

leder till större vibrationskrafter. 
o Hjulens ytjämnhet - jämnare hjul leder till lägre vibrationskrafter.  
o Rälsens jämnhet - en jämnare yta leder till lägre vibrationskrafter. 
o Banans uppbyggnad - en tyngre uppbyggnad, för exempelvis en tunnel eller bana på 

bro leder till lägre vibrationsnivåer. 
Ytterliga faktorer som kan påverka vibrationerna är ovanpåliggande jordlager, berggrunden, 
vattenmättad i marken, tjäle samt fastighetens i övrigt unika egenskaper.  

2.2 Vibrationers effekter och upplevelse 
Upplevelse av markvibrationer (1 till 80 Hz) och vanligt förekommande frekvensinnehåll 
från spårburen trafik: 
 
Vibrationer i en byggnad kan upplevas som störande av människor som vistas i byggnaden 
och påverka dem på många sätt, livskvaliteten kan minska liksom arbetskapaciteten. Dessa 
effekter beskrivs i standarden ISO 2631–2:20032 och Svensk Standard SS 460 48 61.  
Trafikvibrationer kan sägas ge följande reaktioner (i storleksordning): 

o Irritation  
o Komfortsänkning (insomningsproblem eller väckningsrisk) 
o Störning av verksamheten 
o Påverkan på hälsan (b.la. förhöjt blodtryck) 

 

Svensk Standard SS 460 48 61 (som baseras på den internationella standarden 
ISO 2631-2:2003) ger vägningskurvor (människan är olika känslig för vibrationer vid olika 
frekvenser) samt rekommendationer för riktvärden.  
 
Vid nybyggnation av bostäder eller vid väsentlig ombyggnation av bostäder bör eftersträvas 
att 0,4 mm/s RMS inte överskrids i bostadsrum. Enligt Svensk Standard SS 460 48 61 har 
0,4 – 1,0 mm/s RMS klassats som ett riktvärde för måttlig störning. 

 
2 ISO 2631-2:2003 Mechanical vibration and shock — Evaluation of human exposure to whole-body 
vibration — Part 2: Vibration in buildings (1 Hz to 80 Hz).  
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2.3 Vibrationers påverkan på byggnader  
De allra flesta litteraturreferenser inom området utgör ett dåligt underlag för att peka på 
några säkra samband mellan givna svängningshastigheter i byggnader orsakade av trafik och 
skador på byggnader.  
Några referenser redovisar klara slutsatser att inga påvisbara skador kan härledas till 
vibrationer från trafik. Vissa erfarenheter och teoretiska beräkningar har visat på att 
vibrationsnivåerna måste vara mycket höga för att ge påvisbara skador. Detta gäller även för 
indirekta vibrationsskador, dvs. att vibrationerna orsakar sättningar som i sin tur orsakar 
skador. 
Mycket höga nivåer av markvibrationer eller ett stort antal händelser kan i vissa fall öka 
risken för byggnadsskador, antingen genom direkt spännings- och töjningsökning i 
byggnadsdelarna eller indirekt genom sättningar i kohesionssvaga jordarter. Den 
vibrationsnivå som krävs för dessa skador ligger dock i storleksordning 10 till 20 gånger 
större än de värden som normalt ger komfortstörningar för människor. Vibrationer som kan 
ge byggnadsskador, även rent kosmetiska, skulle vara helt oacceptabla för boendekomforten.  
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3 UNDERLAG OCH BEDÖMNINGSGRUND 
Följande standarder, publikationer, skrifter och rekommendationer har bedömts som 
riktningsvisande för slutsatser och beräkningar i föreliggande vibrationsutredning:  
 

o Svensk Standard, SS 460 48 61, Vibration och stöt - Mätning och riktvärden för 
bedömning av komfort i byggnader. Fastställd 1992-09-09. 

o Svensk Standard, SS 460 48 60, Vibration och stöt - Syneförrättning - Arbetsmetod 
för besiktning av byggnader och anläggningar i samband med vibrationsalstrande 
verksamhet. Fastställd 1994-09-14. 

o Svensk Standard, SS 25211, Vibration och stöt - Riktvärden och mätmetod för 
vibrationer i byggnader orsakade av pålning, spontning, schaktning och packning. 
Fastställd 1999-06-02. 

o TDOK 2014:1021, Buller och vibrationer från trafik på väg och järnväg, Riktlinje, 
2017-04-01. 

o TDOK 2016:0246, Buller och vibrationer från trafik på väg och järnväg, Handledning 
2017-04-01. 

o ISO 2631–2:2003, Mechanical vibration and shock — Evaluation of human exposure 
to whole-body vibration — Part 2: Vibration in Buildings (1 Hz to 80 Hz), publication 
date 2003–04, status gällande. 

o ISO 8041–2005 - Human response to vibration — Measuring instrumentation, 
publicerad 04–2005. Gällande.  

o Förordning 2015:216 om trafikbuller vid bostadsbebyggelse, Byggforskningsrådets 
rekommendationer. Skriftutgivning 1994 – GUPEA, 1994 

o Vibrationer och stomljud från vägtrafik och spårvagnstrafik, byggvibrationer i hus. 
Ingemansson Technology, Tomas Odebrant, 2002-11-28. 

o Analysis and Estimation of Residential Vibration Exposure from Railway Traffic in 
Sweden, Master’s thesis in soundand vibration, Chalmers University of 
Technology, Matilda Arnesson, 2016. 

o VTI - VTI – Mätning och beräkning från Vibrationer och buller inom TVANE-projektet. 
https://www.vti.se/sv/publikationer/publikation/matning-och-berakning-av-buller-
och-vibrationer-fr_670459   

 

För nyproduktion eller väsentlig ombyggnation av bostäder bedöms i föreliggande 
vibrationsutredning, mot bakgrund av ovan redovisad Svensk Standard för 
komfortvibrationer, Trafikverkets egna riktlinjer samt före detta Banverkets och 
Naturvårdsverkets riktlinjer, att komfortvägd vibrationsnivå vid tågpassage inte ska tillåtas 
överstiga 0,4 mm/s RMS i bostaden.  

För planerade bostäder i nu aktuellt planområde blir därmed 0,4 mm/s RMS i bostad 
dimensionerande för de planerade husens placering, utformning och grundläggning.  
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3.1   Svensk standard för riktvärden för komfortvibrationer i byggnader 
Mätningarna har utförts enligt Svensk Standard SS 460 48 61 ”Vibration och stöt – 
Mätning och riktvärden för bedömning av komfort i byggnader”. Det är brukligt att Svensk 
Standard SS 460 48 61 används som bedömningsgrund i specifika projekt för att fastställa 
eventuell störningsgrad i befintliga byggnader eller för att sätta krav på maximal tillåten 
vibrationsnivå vid nybyggnation eller omfattande ombyggnation av bostäder.  

Enligt bedömningar som legat till grund för svensk standard SS 460 48 61 och som gjorts i 
samband med framtagning av angivna riktvärden anses få människor uppleva vibrationer 
inom intervallet 0,4 – 1,0 mm/s RMS - måttlig störning - som störande. Vid 1,0 – 2,5 mm/s 
RMS är vibrationer kännbara och upplevs av många som störande. Känseltröskeln för 
vibrationsvärden som kan förnimmas av människor sägs ligga inom intervallet 0,2 - 0,3 
mm/s RMS. 

Tabell 1: Riktvärden för liten, måttlig, sannolik och stor störning enligt SS 460 48 61. 
Värdena avser uppmätta nivåer inomhus i bostäder. Standarden är ej citerad i sin helhet. 
Störningsområde ”Måttlig störning och sannolik störning” är rätt citerade. Resterande 
information är för att få en tydligare bild över vibrationens upplevelse.  

Störningsområde Vägd 
hastighet 

Vägd 
acceleration 

Anmärkning 

Uppskattning 0,1–0,4 
mm/s 

 Knappt kännbar 
för människa. 
Känseltröskel ca 
0,2–0,3 mm/s. 

Måttlig störning 0,4–1,0 
mm/s 

14,4–36,0 
mm/s2 

Delvis kännbar 
för människa. 

Sannolik störning >1,0 mm/s > 36,0 mm/s2 Kännbar för 
människa. 
Upplevs som 
störande. Kan 
ge upphov till 
åtgärder. 

Uppskattning >2,5 mm/s  Mycket kännbar 
för människa. 
Upplevs som 
störande.  

Tillagt i tabell ovan är intervallet 0,1–0,4 samt> 2,5 mm/s, för att ytterligare förklara och 
förtydliga standardens värden.  

Värdena är angivna i form av vägd svängningshastighet, vilket är effektivvärdet av 
svängningshastigheten uppmätt med tidsvägning ”Slow”, vilken vägts med komfortfilter 
enligt ISO 8041–2005 Human response to vibration- Measuring instrumentation3. De 
uppmätta vibrationsnivåerna speglar människans varierande känslighet för vibrationer vid 
olika frekvenser.  
 

 
3 ISO 8041-2005 - Human response to vibration — Measuring instrumentation, publicerad 04-2005. 
Gällande.  
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Vid bedömning av störningar i samband med vibrationsalstrande verksamheter såsom 
exempelvis spårbunden trafik, bör riktvärdena tillämpas mer strikt i de fall det är frågan om 
nybyggnation av bostäder och väsentlig ombyggnation av bostäder än jämförelsevis för 
befintlig bebyggelse eller kontor. Riktvärdena är inte avsedda att tillämpas på tillfälliga 
aktiviteter såsom bygg- och anläggningsarbeten.  

3.2   Trafikverkets riktlinjer avseende buller och vibrationer från trafik på väg 
och järnväg 

Trafikverkets riktlinjer TDOK 2014:10214 anger åtgärdsnivåer för befintliga bostäder och 
vilken vibrationsnivå som bör eftersträvas vid åtgärder, såväl vid nybyggnation eller 
väsentlig ombyggnation av infrastruktur som vid åtgärder för bostäder längs med befintlig 
infrastruktur.   

Befintlig infrastruktur 
Riktvärde för åtgärdsnivå för bostäder längs med befintlig infrastruktur är en maximal vägd 
vibrationsnivå om 1,4 mm/s RMS. Riktlinjen innebär att vibrationsnivån får överskridas 
nattetid (22-06) högst fem gånger per trafikårsmedelnatt. Åtgärder övervägs även om 
vibrationsnivån överskrider 0,7 mm/s fler än fem gånger per årsmedelnatt och om minst en 
av dessa störningshändelser överskrider 1,4 mm/s. Vid genomförandet av åtgärder 
eftersträvas att vibrationsnivåerna efter genomförd åtgärd inte ska överskrida en maximal 
vägd vibrationsnivå om 0,4 mm/s RMS inomhus. Angivet riktvärde avser vibrationsnivå 
nattetid (22-06) och får överskridas högst fem gånger per trafikmedelnatt. Vibrationsnivån 
får dock inte överskrida 0,7 mm/s vägd RMS. 

Ny- eller väsentlig ombyggnation av infrastruktur 
Riktvärde för åtgärdsnivå för högsta acceptabla nivåer efter ny- eller väsentlig ombyggnation 
av infrastruktur är en maximal vägd vibrationsnivå om 0,7 mm/s RMS. Riktvärdet avser 
vibrationsnivåer nattetid (22-06) från de spår/vägbanor som berörs av markarbeten och 
värdet får överskridas högst fem gånger per trafikårsmedelnatt. 
 

3.3   Före detta Banverkets och Naturvårdsverkets riktlinjer och tillämpning 
avseende buller och vibrationer från spårbunden linjetrafik 

I före detta Banverkets och Naturvårdsverkets skrift från 2015, Buller och vibrationer från 
spårburen linjetrafik – riktlinjer och tillämpning, anges nivåer som långsiktigt bör 
eftersträvas vid permanentbostäder, fritidsbostäder och vårdlokaler. Nivåerna avser 
utrymmen där människor stadigvarande vistas, främst utrymmen för sömn och vila. 

Riktvärdena är avsedda att tillämpas för störningar från järnvägstrafik. Riktvärdena är 
däremot inte avsedda att tillämpas på störningar från tillfälliga aktiviteter som bygg- och 
anläggningsarbeten. 

 

Tabell 2: Nivå för övervägande av åtgärd för permanentbostäder, i sovrum nattetid (kl. 22-
06). 

 
4 TDOK 2014:1021, Buller och vibrationer från trafik på väg och järnväg, 2017-03-13, gällande. 
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Vibrationsnivå 
RMS (1-
80Hz) 

Vägd hastighet Acceleration 
1,0 mm/s  36 mm/s2 

 
 
Tabell 3: Nivåer som långsiktigt bör eftersträvas vid permanentbostäder, fritidsbostäder och 
vårdlokaler för att klara en god miljökvalitet med utgångspunkt från 2006 års kunskaper om 
störningsupplevelser.  
 
 

Vibrationsnivå 
RMS (1-
80Hz) 

Vägd hastighet Acceleration 
0,4 mm/s  14 mm/s2 

 
 
Vidare anges i samma skrift: 

 att inga permanentbostäder utmed statens spåranläggningar ska utsättas för nivåer över 
2,5 mm/s i sovrum nattetid.  

 ett långsiktigt mål om att inga permanentbostäder ska utsättas för vibrationsnivåer över 
1,0 mm/s RMS i sovrum nattetid. Kan detta ej nås med rimliga tekniska åtgärder bör 
fastighetsägaren erbjudas inlösen av fastigheten. 

3.4   Byggforskningsrådets rekommendationer  
Byggforskningsrådets rekommendationer5 tar hänsyn till skador på fastigheter på grund av 
vibrationer. Dessa rekommendationer tar hänsyn till konstruktioner som kan ta skada av 
vibrationer i form av sprickbildning etc. Linjära värden uppmätt i färdig byggnad.  
 
Tabell 4: Riktvärden vid pålning, spontning, vibrationspackning och trafik. 
Svängningshastighet, maximal resultant enligt Byggforskningsrådet. 
 

Byggnadsklass Frekvensband 
där 
riktvärdet 
gäller (Hz) 

Svängningshastigheternas 
maximala resultant vr 

(mm/s) 

I Industribyggnader 
av armerad 
betong, 
stålkonstruktioner. 
 

10 – 30 
 
30 – 60 

12 
 
12 - 18 

II Byggnader med 
betonggrund. 
Betongväggar 
eller murade 
väggar. 
 

10 – 30 
 
30 – 60 

8 
 
8 - 12 

III Byggnader med 
murade 
källaröverväggar. 

10 – 30 
 
30 – 60 

5 
 
5 - 8 

 
5 Byggforskningsrådets rekommendationer. Skriftutgivning 1994 – GUPEA, 1994. 
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Övre våningsgolv 
på träbalkar. 
 

IV Speciellt känsliga 
byggnader och 
kulturhistoriska 
byggnader. 
 

10 – 30 
 
30 – 60 

3 
 
3 - 5 

 
Enligt Byggforskningsrådets riktvärden för pålning, spontning, vibrationspackning och trafik 
hamnar planerad byggnation inom nu aktuellt planområde på riktvärdet 5 mm/s, dvs inom 
intervallet mellan 5–8 mm/s, kategori III. 
  



Sida 12 av 33 
Uppdrag: 338 466    
Upprättad: 2021-04-27 
 

 
 

 
 
 
 

4 OBJEKTSORIENTERING 
Undersökt område ligger i Smedby samhälle i direkt anslutning till Smedby tågstation. 
Planerat nybyggnadsområde avgränsas av Kust- till kustbanan i söder och Kläckebergavägen 
i väster, se figur 1 och 2 nedan. Nybyggnation av bostäder och kontor planeras med ett 
avstånd om 35 meter till spårmitt. 

 

Figur 1 - Områdets läge (röd linje) i förhållande till Kust- till Kustbanan (svart 
streckad linje) 
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Figur 2 - Detaljplaneområdets ungefärliga avgränsning (röd streckad linje) 
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4.1.   Planerad bebyggelse 

 

Figur 3 - Illustration över planerad bebyggelse. Byggnaderna som är planerade att 
placeras närmast spåret ligger på ett avstånd av 35 meter respektive 70 meter till 
spårmitt. L-arkitekter 2018-12-02 
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5 GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN 
Undergrunden inom inventeringsområdet utgörs, enligt SGU:s karttjänst geokartan, i 
huvudsak av morän och sandig morän med sandig jord som ovanpåliggande lager. 
Beräkningar utgår ifrån den mark som är känsligast ur vibrationssynpunkt. Vid borttagning 
av 2 meter ovanpåliggande lager beräknas framtida vibrationer i kategori ”morän”.  

 

Figur 4 - Utsnitt ur SGU:s Jordartskarta (källa: www.sgu.se). 
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Fotnot 2 – översiktlig geotekniks undersökning, Sweco, 2016-11-01 
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6 MÄTNING 
6.1 Mätinstrumentens placering 

Mätningarna utfördes av Forcit Consulting under februari 2021 i 2 mätpunkter där de 
närmaste byggnader, enligt illustration från LA arkitekter dat. 2018-12-02, planeras att 
uppföras.  

Tidigare mätningar har utförts av Sweco6. 

Forcit Consulting 

Montering:   2 feb 2021 

Demontering  16 feb 2021 

 

Givaren monterades på mätplatta och placerades (efter grävning av provgrop) 2 meter under 
marknivå. En ”trigger” vars funktion är att sätta igång mätutrustningen vid en faktisk 
tågpassage monterades i direkt anslutning till spåret. 

Platsen för provgropen är exakt där planerat hus ska byggas. Mätning 35 meter med 
måttband från spårmitt till platsen för framtida hus.  

 

 

Figur 5 - mätning med måttband för exakt positionering 35 meter från spårmitt 

 
6 VU Smedby tågstation, Kalmar, nr 13009269, SWECO, Gabor Felcsuti, 2020-05-29. 
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Figur 6 - Figur 4: Mätpunkternas placering och plats för provgrop 

 

En grävare schaktade ut översta lagret av marken för givares placering på markplatta.  

 

 

Figur 7 - Grävning av provgrop 
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Markplattan kalibrerades i lod. Givaren kontrollerades att riktningarna V, Y och Z var 
korrekta. 

 

Figur 8 - installation av givare på mätplatta 

 

 

Figur 9 - installation med treriktningsgivare på markspett plan mark 
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Figur 10 - gropen försågs med koner och spärrband pga risk för fall i gropen 

 
 

6.2 Mätinstrumentens typ och kalibrering 
Fabrikat och typ av mätutrustning som använts för MP 1, Mp 2 och MP 3 är Sigicom Infra 
Mini samt Sigicom D10, med serienummer 5252 / givare 12955 samt 105292 / givare 31690, 
D 10 105296 samt givare 31680. 

Vibrationsnivåerna mättes i tre riktningar; längs med spåret (Longitudinell), vinkelrätt mot 
spåret (Transversell) och vertikalt mot spåret (Vertikal) för mätningen i provgropen.  

Den vertikala givaren är inställd på att mäta PEAK-nivåer och används som trigger vid 
tågpassage till komfortgivaren. Inställningar är 1–80 Hz linjära nivåer som sedan beräknas 
om till komfortvägda RMS-nivåer.  

6.3 Uppmätta värden 

Mätningarna från de 3 mätpunkterna (7 kanaler) redovisas i också bilagor. Passager analys.  

Inställd trigger:  0,1 mm/s. Trafik understigande inställd trigger spelas ej en 
signal in, utan enbart för passager överstigande 0,1 mm/s 

Vertikal givare  Mp 1: Trigger vid spår 
 
Treriktningsgivare plan mark:  Mp 2 A:  Vertikal led 35 meter från spårmitt 

Mp 2 B:  Horisontal led 35 meter från spårmitt 
Mp 2 C:  Transversell led 35 meter från spårmitt 
 

Treriktningsgivare provgrop:  Mp 3 A:  Vertikal led 35 meter från spårmitt 
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Mp 3 B:  Horisontal led 35 meter från spårmitt 
Mp 3 C:  Transversell led 35 meter från spårmitt 
 

 
 

Mätpunkt 1 diagram 

 
 
 
 

 

Figur 12 - Mp 1: Trigger vid spår 

 
Mätpunkt 3A diagram 

Figur 11 - Diagram samtliga mätpunkter hela perioden 
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Figur 13 - Mp 3A:  Vertikal led 35 meter från spårmitt 

 
 
 
Mätpunkt 3B diagram 

 

Figur 14 - Mp 3B:  Horisontal led 35 meter från spårmitt 

 
Mätpunkt 3 C diagram 
 

 

Figur 15 - Mp 3C:  Transversell led 35 meter från spårmitt 

 
Av de uppmätta värdena framgår att det inte finns någon särskild dominant respons i någon 
riktning. Vertikal och transversell riktning har något högre nivåer än den longitudinella 
riktningen.   

 

För plan mark som kompletterande mätningen med jämförelse emellan plan mark och 
provgrop- Högsta registrerade värdet är 0,6 mm/s.  
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Figur 16 - Plan mark högsta värdet 
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Tabell 6 nedan redovisar högsta uppmätta komfortvägda vibrationshastighet i respektive 
mätpunkt i mm/s RMS i tre riktningar:  

 

Tabell 6: Mätresultat för högst vibrationsnivå i mark provgrop (Mp 3) med tidsvägning 
”slow”.7 Long, Tran och Vert.  

 

 

Bilaga 1–4 redovisar mätningen i sin helhet. Dominerande frekvens är svårt att helt tydligt 
säga då ingen märkbar frekvens ”sticker ut”. Frekvensinnehållet är emellan 40–60 Hz. 
Frekvensinnehållet styrs främst av jordens egenskaper samt tågets tyngd och hastighet. 
Frekvensanalyseringen är smalbandsanalyserat och innefattar tågets passage.   

 

Med rapporten medföljer även analyserande signaler av tågpassager, de 5 högsta passagerna. 

  

 
7 Mätdata samt rapport VU Smedby tågstation, Kalmar, Forcit Consulting, feb 2021 
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7 BERÄKNING 
En beräkning har utförts vilken redovisas nedan. Det som beräknats är förväntad 
vibrationsnivå alstrat från tågtrafik i mm/s RMS på hus av betongkonstruktion och 
träkonstruktion. Med hjälp av beräkningsresultaten ges förslag till närmsta avstånd (= 
säkerhetsavstånd) från hus till spårmitt. 
 
I beräkningarna har det förutsetts att tågpassager sker med dagens befintliga trafiksituation 
och insamlade data från MP 3 A, B och C. Högsta uppmätta passage är inlagd i beräkningar, 
vilka återfinns i tabell i avsnitt 6.4 ovan. Högsta tågpassage multipliceras med 
förstärkningsfaktorer.  
 

7.1   Typ av grund och konstruktion 

 En pålgrundläggning ger lägre vibrationsnivåer i husen än platta på mark, gäller lösare 
jordarter.  

 Veka träbjälklag och högre slanka byggnader, kan ge kraftiga förstärkningar, speciellt om 
bjälklagsfrekvensen överensstämmer med störningens dominerande frekvens.  

I tabell 7 nedan anges förstärkningsfaktorer, dvs förändring från mätning i mark till mätning 
i hus, vilka har tillämpats vid beräkningarna i föreliggande vibrationsutredning. 
 
Tabell 7: Förstärkningsfaktorer. Källa: Vibrationer och stomljud från vägtrafik och 
spårvagnstrafik, byggvibrationer i hus. Ingemansson Technology, Tomas Odebrant, 2002-
11-28. Kompletterande rapport - Matilda Arnesson, 20168.   

 
Transmission ground to foundation with (Övergång från mark till 
hus med): 
 

Amplification factor 
(Förstärkningsfaktorer): 

-  pile foundation (pålad grund) 
-  basement constructed as a slab on grade (källare som platta i mark) 
-  slab on grade (platta på mark) 
 

0,3 
0,4 
0,6 

Floor structure (Bjälklags typ): 
 

Amplification factor 
(Förstärkningsfaktorer): 
 

- concrete, short spans (betong, korta spännvidder) 
- concrete, wide spans (långa spännvidder) 
- stiff wooden florr structure (styvt träbjälklag) 
- weak wooden florr structure (vekt träbjälklag) 

 

1 
3 
3 
6 

 

 
10 Analysis and Estimation of Residential Vibration Exposure from Railway Traffic in Sweden, Master’s 
thesis in sound and vibration, Chalmers university of technology, Matilda Arnesson, 2016. 
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Omräkning linjär vibration till RMS.  

Mätningen är utförd som linjär mätning. För att få reda på komfortvärdet görs följande 
beräkning. Ingående komponent i svängningshastighet används från mätpunkt MP2.  

I beräkningen utgår vi ifrån högsta toppnoteringen 0,29 mm/s.  

Beräkning bygger enbart från mätningar vid provgropen och ej mätpunkten på plan 
mark, dvs MP 3. 

 

 

Figur 17 - Naturvårdsverkets lathund för omvandling emellan vibrationsstorheter 

 

Smedby beräknade RMS-värde blir då: 0,2 mm/s RMS 

 
Svensk Standard har följande diagram för olika störzoner.  
För Smedby med 0,2 mm/s RMS och 41 Hz tangeras känseltröskeln enligt ISO 2631/1.  
 

 

Figur 18 - Komfortstandard SS 460 48 61 bilaga B 
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7.2   Observationer övrigt 
 
Beräkningen har utgått ifrån godståg, den tågtyp som orsakar kraftigast vibrationer.  
Resandetåg såsom pendel- och passagerartåg har betydligt lägre vibrationsrespons.  
 
Tabell 7: Mätpunkter med normalt förekommande värden för tågpassager avseende 
godstrafik samt absolut högsta uppmätta passage.  
 
 

 
Mätpunkt 
 

 
Avstånd 
till 
tågräls 

 
Vanligt 
förekommande 
värde 

 
Maxvärde 

    
MP2 
Mp 3 
 

35 m 0,1 – 0,15 
mm/s RMS 

0,2 mm/s 
RMS 

    
 
Beräkningar bygger främst på godstrafik, då dessa passager avger maxvärden. Vanligt 
förekommande värde betyder att flertalet av en normalpassage av godståg är under 
maxvärden.  

Flera av tågpassagerna, främst resandetåg, som registrerades vid triggergivaren vid spåret 
fick låg, eller inga erhållna data. Vid ingen data så är värdet understigande inställd triggnivå 
som är 0,1 mm/s. Därav kan triggergivaren innehålla mer data än mätpunkten i provgropen.  

 

Beräkningen bygger alltså på det högsta uppmätta värdet, som har passerat under 
mätningarnas gång. Detta är ett godståg.  
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7.3   Beräkningsresultat 
Nedan redovisas beräkningsresultat för respektive byggnadskategori. Tabellerna redovisar 
olika val av konstruktioner och dess beräknade vibrationsnivå i mm/s RMS. Miljömålet är 
formulerat så att värden ej ska överstiga 0,4 mm/s RMS. Värdena är komfortvärden. 
Beräkningen är utförd i olika våningsplan för ett femvånings flerbostadshus.  
 
Värdena i tabell 8 nedan utgör de maximala vibrationsvärden som kan uppkomma på vån 1–
2 i aktuellt flerbostadshus. Beräkningen är utförd för närmast planerat flerbostadshus, på ett 
avstånd om 35 meter från spårmitt.  
 
Redovisad pålningsberäkning grundar sig på kohesionspålning. Pålad grundläggning och 
även sidoförstärkt pålning för stabilisering, även om dessa pålningar inte är aktuella i detta 
projekt, de visas enbart som en jämförelse. 
 
Tabell 8: Beräkningar konstruktionstyper vibrationshastighet mm/s – vån 1–2. mm/s RMS. 
Maximala värdet för en passage som kan förekomma 
 
 

Hustyp Platta på mark + vekt  
träbjälklag  

Pålad grund + styvt träbjälklag 

Maximala värdet  0,5 
 

0,2 
 

Hustyp Platta på mark + betong, långa 
spännvidder 

Platta på mark + betong, korta spännvidder 

Maximala värdet  0,2 0,2 

 

Hustyp Pålad grund + betong, långa 
spännvidder 

Pålad grund + betong, korta spännvidder 

Maximala värdet  

 

0,2 0,1 

Hustyp Platta på mark + styvt  
träbjälklag  

Pålad grund + vekt träbjälklag 

Maximala värdet  0,3 

 

0,3 

Hustyp Pålad grund + betong, kort spännvidd  Platta på mark + betong, kort spännvidd 

Maximala värdet  

 

0,1 0,1 

 
 



Sida 29 av 33 
Uppdrag: 338 466    
Upprättad: 2021-04-27 
 

 
 

 
 
 
 

 
Värdena i tabell 9 nedan utgör de maximala vibrationsvärden som kan uppkomma på vån 3–
5 i aktuellt flerbostadshus. Beräkningen är utförd för närmast planerat flerbostadshus, på ett 
avstånd om 35 meter från spårmitt.  
 
Tabell 9: Beräkningar konstruktionstyper vibrationshastighet mm/s – vån 3–5. mm/s RMS. 
Maximala värdet för en passage som kan förekomma 
 

 
 
 

Hustyp Platta på mark + vekt  
träbjälklag  

Pålad grund + styvt träbjälklag 

Maximala värdet  0,5 

 

0,2 

Hustyp Platta på mark + betong, långa 
spännvidder 

Platta på mark + betong, korta 
spännvidder 

Maximala värdet 0,3 0,3 

 

Hustyp Pålad grund + betong- långa 
spännvidder 

Pålad grund + betong- korta 
spännvidder 

Maximala värdet 0,2 0,2 

 

Hustyp Platta på mark + styvt  
träbjälklag  

Pålad grund + vekt träbjälklag 

Maximala värdet 0,3 

 

0,3 

Hustyp Pålad grund + betong, kort spännvidd  Platta på mark + betong kort 
spännvidd 

Maximala värdet 0,2 

 

0,2 

 
 
 
Avseende våningsplan är det främst den longitudinella och transversella komponenten som 
ökar ju högre upp i byggnaden man är. Ansättningen har använts med 5 % per våningsplan. 
Detta mått är väl tilltaget. Inga beräkningsformler finns, eller är antagna, för vibrationer 
högre upp i våningsplan. Ansättningen liknar formler som finns för ex vindbelastningar 
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7.4   Säkerhetszon  
Säkerhetszonen är det avstånd från tågrälsen där byggnation bör undvikas för att uppfylla 
miljömålet om 0,4 mm/s RMS. Beroende på konstruktionstyp definieras säkerhetszonen 
enligt följande: 

V = m rk 
V är vibrationshastighet, r är avståndet från källan, m är källstyrkan och k är en konstant. 
Beräkningen ansätts till ett frekvensinnehåll om 50 Hz, vilket ger en konstant, k lika med 
1,0.9  

Beräkningen är utförd som en numerisk metod vilken från olika parametrar beskriver hur 
vibrationer överförs från en järnvägskälla till en punkt på marken.  

Avståndet kan därmed beräknas. Ju större avstånd till rälsen desto mindre vibration i marken. 
Målsättningen är 0,4 mm/s RMS.  

 

För flerbostadshus våningsplan 1–2 

 

 För byggnad av betongkonstruktion - 15 meter. 

 För byggnad av träkonstruktion, styvt träbjälklag - 30 meter 

 För byggnad av träkonstruktion, vekt träbjälklag - 45 meter 

 

För flerbostadshus våningsplan 3–5 

 

 För byggnad av betongkonstruktion - 20 meter. 

 För byggnad av träkonstruktion, styvt träbjälklag - 35 meter 

 För byggnad av träkonstruktion, vekt träbjälklag - 50 meter 

 

Enligt aktuellt detaljplaneförslag medges en byggrätt för en byggnad upp till fem plan med 
ett avstånd på 35 meter till spårmitt. Frågan om byggnadens placering och konstruktion 
behöver beaktas i bygglovsskedet. 
 

Vid förstärkningsåtgärder som till exempel pålning minskar säkerhetszonen med ca 30 %.  

 
9 VTI - Mätning och beräkning från Vibrationer och buller inom TVANE-projektet. 
https://www.vti.se/sv/publikationer/publikation/matning-och-berakning-av-buller-och-vibrationer-
fr_670459   
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7.5   Stomljud 
Bedömningen har gjorts utifrån underlag från två separata geotekniska utredningar.  

En översiktlig beräkning gällande stomljud visar på liten risk för stomljud oavsett 
byggnadsmaterial vid de föreslagna avstånden. Dock bör för boendemiljöns skull ingen 
byggnad, oavsett konstruktion, placeras inom 30 meter från spåret.  

 

7.1 Styv och vek träkonstruktion.  
 

Kompetensområdet för detta är utsedd konstruktör. Det handlar främst om en samverkande 
skivkonstruktion och ex med och förstyvning av golv och väggar.  

I beräkningsmodellen skiljer man på vek och styv träkonstruktion.  
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8 SLUTSATS 
Huvudmålet för komfortvibrationer är 0,4 mm/s RMS.  
 
Vibrationsvärdena är ej av den karaktären att skador på fastigheter uppstår.  
 
Innanför säkerhetszonen om 1–35 meter för respektive val av konstruktionstyp gäller 
följande:  
 

 
 Träkonstruktion med stora spännvidder med veka träbjälklag och platta på mark 

utgöra ”Worst Case”. För denna typ av byggnad uppfyller man ej kraven för 0,4 mm/s RMS 
på 35 meter, utan först vid 50 meter.  
 

 Träkonstruktion med stora spännvidder med styva träbjälklag och platta på mark 
utgöra ”Worst Case”. För denna typ av byggnad uppfyller man kraven för 0,4 mm/s RMS på 
35 meter  
 

 Inga övriga vibrationsåtgärder krävs förutom val av träbjälklagets uppbyggnad.   

 
 Vid borttagning av mulljord och byggnation till fastare jordlager och styvare 

träkonstruktion understiger komfortvägd vibrationsnivå i byggnaden 0,4 mm/s RMS.  
 

 Uppmätta vibrationsvärden samt beräkningar visar att vibrationsnivåerna från spårtrafiken 
kan förväntas uppfylla miljömålet om 0,4 mm/s RMS med val av betongkonstruktion. 
 

 Vid val av enbart betongkonstruktioner krävs inga övriga åtgärder. Varken i konstruktion 
eller mark.  
 

 Förutsatt att säkerhetszonerna för respektive val av huskonstruktion och 
grundläggning respekteras överskrids inte miljömålet om 0,4 mm/s RMS. 
 

 Kontrollmätning kan ske vid närmsta hus vid färdigställande för att kontrollera att miljömålet 
uppnåtts. Problem finns att göra åtgärder efter byggnad har färdigställts. Val av träbjälklag av 
styvare modell och kännedom om vibrationsförhållande innan byggnation är en stor fördel. 
Åtgärder som kan bli aktuella om mätningar visar på överskridande kan vara vibrationsvall 
vid spår och förstärkning av mark. Vibrationsvall ej prövat tillräckligt mycket för att påvisa 
om effekt uppnås. Markförstärkning är främst förekommande med exempelvis emellan spår 
och byggnad. Även slipning av räl förekommer, samt se över ev. skarvar/växlar vid själva 
spårbanan. 

 
 En stor rekommendation är att utsedd konstruktör får kännedom om ”problematiken” så 

förstyvning sker om detta blir aktuellt.   
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 Förutsatt att punkterna ovan beaktas finns inget behov av ytterligare åtgärder för att 
komfortvägd vibrationsnivå inte ska överstiga 0,4 mm/s RMS vid tågpassage i de planerade 
bostäderna.  

 Erfarenhetsmässigt har träkonstruktioner o dess olika uppmätta riktningar och på ”sämre 
mark ur vibrationshänseende” en förstärkningsfaktor på 2–5 ggr. Med provgropen har ”bättre 
mark ur vibrationshänseende” påträffats. Förstärkningen blir mindre (2–2,5 ggr uppmätt 
resultat och beräknat resultat).  
 

 För de bostäder som planeras i hela området är det närmsta huset (35 m) som blir 
dimensionerande.  

 
 Förslagsvis är uppmätning av komfortvibration värdefullt för att följa upp beräkningen bra att 

utföra när byggnaderna är klara.  
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Analys för högsta värdet – passage 2 feb kl. 22:51 

 

Sammandrag för triggergivare och treriktningsgivare 

 

Signaler för högsta passager vid mätning 3 (provgrop)
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