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Sammanfattning 

För att undvika höga vibrationsnivåer och stomljud kan åtgärder utföras både på gator 

och framtida byggnader. Byggnader kan utformas så att vibrationsnivåerna inte 

överskrider redovisade riktvärden, 0,4 mm/s. Förutsatt att grundläggning och 

byggnadsstomme utformas korrekt kommer sannolikt inga kännbara vibrationer att 

förekomma i framtida bostäder. Stomljud riskerar att förekomma och byggnad bör 

utformas för att minimera risken för störning. I denna rapport redovisas principiella 

lösningar. 

I denna rapport har framtida trafikering och möjlig sträckning av Götalandsbanan ej 

tagits hänsyn till utan endast dagens situation har utretts för planerade byggnader. 

Orsaken till detta är att det redan idag finns bostäder i området som behöver 

skyddsåtgärder i planerad järnvägstunnel. Om åtgärder utförs för att skydda dessa 

byggnader kommer planerade byggnader att få tillräckligt skydd för att klara 

riktvärden.  
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1 Bakgrund 
ÅF Ljud och vibrationer utför en förstudie gällande risk för vibrationsstörningar och 

stomljud för att klargöra möjligheten till framtida bostadsbebyggelse inom Kvarteren 

Delbancogatan 3A samt 3H, Mölndals stad.  

Planområdet är beläget i Enerbacken cirka en kilometer (fågelvägen) nordost om 

Mölndals innerstad och är idag bebyggd med två flerbostadshus och ett miljöhus. 

Öster om området ligger Delbancogatan och i söder ligger Kryssgatan. Söder om 

planområdet ligger kust-till-kust-banan med tågtrafik mellan bland annat Borås – 

Göteborg. Se placering figur 1 och 2 

 

Figur 1 En skiss över aktuellt område med ett alternativ på utformning av byggnaderna. Bruna 
byggnader är befintliga och röda är planerade.  

Planförslaget innebär att befintlig bostadsbebyggelse inom fastigheten Delbanco 1 

bibehålls. De bestämmelser som reglerar den befintliga bebyggelsen i gällande plan 

införs i den nya planen. 

Två nya byggrätter för bostäder tillskapas. Planförslaget ger vidare möjlighet att 

komplettera den södra parkeringsytan med ett upphöjt parkeringsdäck samt att två 

miljöhus får uppföras. 

I yttrande från Länsstyrelsen, 2018-01-24 diarienummer 402-42107-2017, skrivs 

följande om vibrationer resp. stomljud.  
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Figur 2. Korridor för framtida höghastighetsjärnväg presenterad i Trafikverkets 
lokaliseringsutredning 
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Detta innebär att det inte tagits beslut på var framtida järnväg ska byggas vilket 

begränsar möjligheten att beräkna förväntade vibrations- och stomljudsnivåer. Vi bör 

dock kunna förutsätta att åtgärder i framtida tunnel utformas för att klara krav i 

befintliga byggnader. 

 

2 Syfte 
Syftet med utredningen är att redovisa om det krävs hänsyn till vibrations- och 

stomljudsnivåer från befintliga järnvägar och framtida eventuella sträckning av 

höghastighetsjärnvägen till aktuellt detaljplaneområde vid framtida utbyggnad. Krävs 

det att framtida byggnader inom området utformas och grundläggs på ett sätt som tar 

hänsyn till förekommande vibrationer och stomljud? Kan gator, vägar och järnvägar 

och byggnader utformas så att de inte ger upphov till vibrationsstörningar i framtida 

bostäder? 

3 Underlag 
 

• Detaljplan för Bostäder, skola, verksamheter mm  

• PM Geoteknik, Mölndal, Delbanco 1 m.fl. 

• Delbancogatan 3A samt 3H, Mölndals stad 

• Mätrapport avseende komfort och skaderisk på fastigheten Delbanco 1 i 

samband med detaljplan. Samt tillhörande mätresultat. 

• LOKALISERINGSUTREDNING, Almedal-Mölnlycke, en del av Götalandsbanan, 

”PM Teknik Buller, vibrationer och stomljud”,Projektnummer: 138621 2016-

11-28   

Beskrivning av planerad höghastighetsjärnväg i lokaliseringsutredning på 

Trafikverkets hemsida. 

Vad:  Cirka 8-15 kilometer ny järnväg mellan Almedal och Mölnlycke. 

Varför: Snabbare resor mellan storstadsregionerna, smidigare arbetspendling och 

ökad tillgänglighet till Landvetter flygplats. 

Nuläge: Vi har utrett lokaliseringen av sträckan Almedal–Mölnlycke, och nästa steg 

är att fatta beslut om korridor. För att kunna fatta det beslutet behöver vi invänta 

resultatet av pågående diskussioner med Västra Götalandsregionen om ny 

inriktning och eventuell medfinansiering. Regeringen har beslutat nationell plan för 

2018 till 2029 och nu kommer Trafikverket att analysera planen och se vad den 

innebär. 
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Figur 3 Område som redovisas i PM Geoteknik , Norconsult 2017-09-29 

Enligt utförda undersökningar inom aktuellt område består jordlagerföljden från 

markytan (där ytligt berg ej förekommer) i huvudsak av: 

• Fyllning till ca 0,5-2,5 m djup 

• Friktionsjord/ berg. 

Enligt utförda sonderingar varierar djupen till fast botten/berg mellan ca 1,5-7 m. Djup 

till fast botten/berg är som störst i södra delen av området (se punkt 6, 8 och 9 på 

ritning G101 och G301 i MUR/Geo). Inom flera delar av planområdet finns även 

områden med berg i eller nära i dagen, se ritning G101 i MUR/Geo.Berg i dagen upptar 

närmare en tredjedel av planområdet och dominerar i västra delen. Frånsett låga (< 

1,5 m), sprängda skärningar längs gångvägar och gator som begränsar planområdet 

utgörs förekomsterna av relativt flacka naturliga hällområden. Höjdskillnaderna mellan 

höjdernas krön och omgivande mark är ca 3–5 m, men omedelbart utanför 

planområdet finns brantare och högre slänter. Berggrunden i höjdområdet utgörs i 

huvudsak av gråröd granitisk gnejs med en gnejsighet som stupar 60–80° mot 

västsydväst. Lokalt förekommer inslag av pegmatit. Sprickfrekvensen är normal för 

Göteborgstraktens gnejsberggrund, med en helt dominerande sprickgrupp som 

sammanfaller med berggrundens gnejsighet.
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Figur 4 Utdrag ur Geotekniskt PM, Norconsult 2017-09-29 
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4 Krav vibrationer 

4.1 Komfortstörande riktvärden 

Det finns idag inget tydligt vibrationskrav rörande komfortstörande vibrationer. En 

sammanställning har utförts inom Nationell samordning av omgivningsbuller där de 

konstaterar att omgivningsbuller och vibrationer hanteras av flera svenska 

myndigheter. Naturvårdsverket har till uppdrag att samordna myndigheternas arbete 

för att effektivisera, stärka och tydliggöra arbetet. Inom detta arbete finns en 

sammanställning av underlag inför ett framtida vibrationsråd från Svenska 

Myndigheter. Trafikverkets riktlinjer används ofta vid störningar från infrastruktur. 

4.1.1 Riktvärden Svensk Standard 

Markvibrationer kan ge påverkan både på människor och på byggnader. Känslig 

utrustning kan också påverkas och i extrema fall finns det en risk att skador på 

byggnader och andra konstruktioner kan uppstå. Människor kan uppleva vibrationer på 

olika sätt främst beroende på frekvensområde (relevant frekvensområde är 1-80 Hz) 

eller som ljud.  
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Tabell 1 Riktvärden för komfort i byggnader enligt Svensk Standard SS 460 48 61 ”Vibration och 
stöt – Mätning och riktvärden för bedömning av komfort i byggnader”. Riktvärden nedan avser 
vägd hastighet 

 Vägd hastighet 

[RMS 1s] 

Upplevelse 

Måttlig 

störning 

0,4 – 1,0 mm/s Ger i vissa fall anledning till klagomål 

Sannolik 

störning

  

> 1 mm/s Kännbara vibrationer och upplevs av många 

som störande. 

 

Enligt den bedömning som gjorts i samband med framtagningen av angivna riktvärden 

i svensk standard, anses mycket få människor uppleva vibrationer under skiktet 

”Måttlig störning” som störande. 

Riktvärdena bör tillämpas vid nyetableringar och vid nybebyggelse. De kan tillämpas 

mindre strikt för kontor än för bostäder. Riktvärdena bör tillämpas mer strikt för 

bostäder nattetid. Riktvärdena kan vidare användas som målsättning för långsiktig 

förbättring av vibrationsförhållanden i befintliga miljöer. 

4.1.2 Riktlinjer Trafikverket 

I Buller och vibrationer från trafik på väg och järnväg, TDOK 2014:1021, som gäller 

från 2016-01-01, beskrivs riktvärde som konkretisering av vad Trafikverket anser vara 

en god eller i vissa fall godtagbar miljö. Riktvärdena utgör Trafikverkets målnivå vid 

genomförande av skyddsåtgärder mot höga vibrationsnivåer.  

Riktvärde för maximal vibrationsnivå för planeringsfall nybyggnad är 0,4 

mm/s vägd RMS vilket avser vibrationsnivå nattetid (22-06). Riktvärdet 

gäller i bostadsrum i permanentbostad och fritidsbostad samt i vårdlokaler 

avseende utrymme för sömn och vila, eller utrymme med krav på tystnad. 

Värdet får överskridas högst fem gånger per trafikårsmedelnatt men får dock 

inte överskrida 0,7 mm/s vägd RMS. 

Med maximal vibrationsnivå avses den högsta vibrationsnivån i samband med en 

enskild vibrationshändelse under en viss tidsperiod. Komfortvibrationer uttrycks som 

det maximala effektivvärdet (RMS-värdet) med tidsvägning S (slow enligt SS IEC 651) 

av den vägda hastighetsnivån i mm/s (1–80Hz). 

Det finns inga riktlinjer för skola, kontor och liknande verksamheter. 

4.2 Byggnadsskada 

Mycket höga nivåer av markvibrationer eller ett stort antal händelser kan i ovanliga fall 

öka risken för byggnadsskador, antingen genom direkt spänning och töjning i 

byggnadsdelarna eller indirekt genom sättning i kohesionssvaga jordarter. Den 

vibrationsnivå som krävs för detta är dock i storleksordning 10 till 100 gånger större 

än de värden som normalt ger komfortstörningar för människor. Vibrationer som skulle 

kunna ge byggnadsskador, även rent kosmetiska, skulle vara oacceptabla för de 

boende.  
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Det finns inget som talar för att så höga vibrationsnivåer finns på platsen. 

5 Krav Stomljud 

5.1 Beskrivning av stomljud från tåg 

Stomljud från tåg uppfattas inomhus som ett dovt mullrande ljud under den tid det tar 

för tåget att passera. När tåget passerar över små ojämnheter i rälsen ger det upphov 

till vibrationer i rälsen och marken under rälsen och denna vibration sprider sig till 

omgivningen. Stomljud är alltså ljud som uppkommer i huset som först transmitterats 

via fasta material som berg och byggnadens stomme för att sedan, som luftljud, nå 

mottagarens öra. Enheten för stomljud är i dagligt tal decibel. Frekvensområdet är 

cirka 16–500 Hz och det huvudsakliga energiinnehållet ligger typiskt i frekvensområdet 

20–250 Hz. 

 

Figur 5 Illustration som visar stomljud och vibrationsutbredning från tågtunnel. 

Vid hörbara stomljudsnivåer i byggnaden är vibrationsnivån sällan kännbar, men de 

svaga vibrationerna i väggar och bjälklag kan ibland excitera saker som skickar ut ett 

hörbart ljud, till exempel som skallrande glas och liknande. 

Stomljud uppfattas främst då tåget går i bergtunnel där en byggnad är grundlagd ovan 

tunneln. En byggnad grundlagd på pålar på berggrund får normalt en lägre 

stomljudsnivå än om byggnaden ligger direkt på berget. Även byggnader som ligger 

nära en betong- eller ståltunnel kan beröras av stomljud, beroende av byggnadens 
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grundläggning och vilken jordart som förekommer i området. Stomljud kan även 

uppstå vid vissa förhållanden utanför tunnlarna, till exempel då tåget går i 

bergskärning. 

Stomljud behöver utredas särskilt eftersom störningen inte går att bedöma på samma 

sätt som vi bedömer luftburet trafikljud. Stomljud från tågtrafik anses vara mer 

störande än luftburet trafikbuller, på grund av att ljudet är mer lågfrekvent, och ska 

därför särbehandlas. Det uppkommer även i lokaler som i normala fall inte påverkas 

av andra störande källor, som exempelvis trafik. Det finns inte heller någon så kallad 

”tyst sida” av huset, som vid luftburet ljud. Ett lågfrekvent ljud uppfattas som något 

mer störande än ett mer högfrekvent ljud vid en och samma A-vägda ljudnivå. I några 

utredningar hävdas också att det faktum att ljudet ökar relativt snabbt, att man inte 

ser ljudkällan och att det inte är möjligt att avgöra riktningen till störkällan gör att 

upplevelsen av störning ökar. 

5.2 Riktvärden stomljud från tåg 

För stomljud finns inga svenska riktvärden. Många kommuner tillämpar sina egna 

värden. Stockholm och Malmö tillämpar riktvärdet 30dB(A). För Chalmerstunneln i 

Göteborg ställdes kravet på 30dB(A) nattetid.  

I Miljökonsekvensbeskrivning till Järnvägsutredning för Kust-tillkustbanan, delrapport 

buller skrivs följande om riktvärden för stomljud: 

”För Kust-till-kustbanan föreslås att bostäder, hotell, vårdlokaler, skolor, kontor och 

andra arbetsplatser för tyst verksamhet ska ambitionsnivån vara att stomljudet inte 

överstiger 35 dBA, men att 30 dBA eftersträvas om det inte medför orimliga åtgärder. 

Om byggnaden har känsligare innehåll än vanligt, t ex inspelningsstudior, teatrar eller 

laboratorier, så kan riktvärdet behöva skärpas.” 

Riktvärdet för bostäder finns även utifrån ett inriktningsbeslut från gruppen Nationell 

samordning av omgivningsbuller. Gruppen har i kommentar 2016-10-05 föreslagit 

nationella riktvärden för stomljud från spårburen trafik: maximal ljudnivå, LpAF,max  

= 35 dBA (fast) samt ekvivalent ljudnivå, LpA,eq24h = 30 dBA för bostäder. Den 

maximala ljudnivån i tidsavvägning fast motsvarar maximal ljudnivå, LpAS,max = 33 

dBA (slow). 

I Trafikverkets lokaliseringutredning redovisas ett krav på LpAS,max = 30 dBA (slow) 

vilket då är hårdare än nationell praxis idag. 

 

 

Info om skillnad tidsvägning Slow/Fast 

Samtliga värden i rapport avser maximala ljudnivåer (slow) inomhus. Stomljud kan 

mätas över en kortare tidsrymd, fast, på 1/8 sekund, eller som ett medelvärde 

under en något längre tidsperiod, slow, under en sekund. Vilken mätmetod som 

används kan variera mellan länder. Slow ger ett mätresultat som ligger cirka 2–3 

dB lägre än fast, vid mätning av tågpassager i tunnlar. 



 

 

RAPPORT  

 

Datum: 2018-12-04  758786 - Dp Delbanco 1 vibrationsutredning_181204.pdf Sida 13 (27) 

6 Mätningar 
Vibrationsmätning utförd av ÅF Infrastructure, Sprängkonsult, under perioden 2018-

10-25 – 2018-11-05. Se rapport758756 - Mätning Komfortvibrationer Delbancogatan 

181129.  

Samtliga mätningar har därefter analyserats för att identifiera tågpassager för varje 

mätposition samt analys av tågföring Mölndals Övre erhållet från Trafikverket. 

Tidssignalen för dessa tågpassager analyseras därefter i frekvensdomänen för att 

erhålla tersbandsnivåer i Lvf,max vilka därefter används för prediktering av 

stomljudsnivåer enligt metod framtagen av Kurzweil-. Se kapitel 7.3, Prediktering av 

stomljud.  

 

Figur 6 Mätpositioner, Delbanco 1. 

 

Mätpunkt 1 – Befintlig byggnad i grund 

Mätpunkt 2 – Befintlig byggnad vån 3 (komfortmätning vardagsrum) 

Mätpunkt 3 – Planerad bebyggelse. I plint på befintligt miljöhus 

Mätpunkt 4 – Befintlig byggnad i grund. 

Mätpunkt 5 – Befintlig byggnad vån 3 (komfortmätning vardagsrum) 

Mätpunkt 6 – Planerad bebyggelse. På markspett i jord/lera.  

Mätpunkt 7 – Planerad bebyggelse. I berg.  

Mätning gjordes enligt standard SS025211 Schakt 25 mm/s 2-150Hz.  I punkt 2 och 5 

enligt Svensk Standard SS 460 48 61.  
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För mätning i befintliga byggnader gjordes under den aktuella mätperioden inga 
registreringar ur komfortsynpunkt som uppnår nivån för ”måttlig störning” och 0 st för 
nivån ”sannolik störning”. 

De uppmätta vibrationsnivåerna i sockel på befintliga byggnader (mätpunkt 1 och 4) 
som alstrats då tung trafik passerar har uppmätts till 
som högst 0,095 mm/s.  

6.1 Mätning vid befintlig bebyggelse 

Mätpunkt 1, sockel: 

 

 

Figur 7. Loggade vibrationsnivåer i peak mm/s för sockel mätpunkt 1. Inga tidssignaler 
registrerade. Tydlig förhöjning av nivåer sammanfaller med tågtrafikeringstabell där det går 
endast fåtal eller inga tåg nattetid.  

Mätpunkt 4, sockel: 

 

Figur 8 Loggade vibrationsnivåer i peak mm/s för sockel mätpunkt 4. Inga tidssignaler 
registrerade. Tydlig förhöjning av nivåer sammanfaller med tågtrafikeringstabell där det går 
endast fåtal eller inga tåg nattetid. 

6.2 Mätning vid planerad byggnation.  

Mätpunkt 3: 

Störning, ej tåg 
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Figur 9. Loggade vibrationsnivåer i peak mm/s för plint miljöhus mätpunkt 3. Endast ett fåtal 
tidssignaler registrerade där endast två är möjliga tågpassager och övriga är störningar som 
dörrstängningar, skrammel och folk som pratar. Tydlig förhöjning av nivåer sammanfaller med 
tågtrafikeringstabell där det går endast fåtal eller inga tåg nattetid. 

Mätpunkt 6:  

 

Figur 10. Loggade vibrationsnivåer i peak mm/s för mätpunkt 6 på jordspett vid parkering. Många 
nivåer över triggnivå. Flera kan härledas via tågföringslista och studie av tidssignalen som möjlig 
tågpassage. Tydlig förhöjning av nivåer sammanfaller med tågtrafikeringstabell där det går 
endast fåtal eller inga tåg nattetid. 

Mätpunkt 7:  

 

Figur 11. Loggade vibrationsnivåer i peak mm/s för mätpunkt 7 i berg. Inga tidssignaler 
registrerade som kan relateras till tågpassage.  

  

Störning, ej tåg 

Störning, ej tåg 

Störning, ej tåg 

Ev. tåg 

Störning, ej tåg 
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7 Beräkningar 

8 Allmänt 
I detta avsnitt redovisas endast beräkningar från befintlig infrastruktur till 

bostadsområdet då vi inte har tillräcklig information om framtida planerad 

höghastighetsjärnväg. Framtida järnväg behandlas under avsnitt ”Resultat” och 

”Slutsatser”. 

8.1 Vibrationers alstring – väg/tåg-trafik 

De mekanismer som inverkar på vibrationsalstringen är främst: 

• Hastighet. Högre hastighet leder till större vibrationskrafter.  

• Fordonets fjädring. En styvare fjädring leder till större vibrationskrafter. 

• Den ofjädrade massan för fordonet samt den totala massan av fordonet 

(bruttovikt). En större massa som ligger under fjädringen på fordonet leder till 

större vibrationskrafter. 

• Däckens/hjulens typ och skick. Mjukare däck leder till lägre vibrationskrafter. 

Nyslipade järnvägshjul ger lägre vibrationer i omgivningen. 

• Vägbanans/rälens jämnhet. En jämnare yta leder till lägre vibrationskrafter. 

• Vägens/järnvägens uppbyggnad och grundläggning. En tyngre/styvare 

uppbyggnad eller mer omfattande grundläggning innebär ofta lägre 

vibrationsnivå 

• Brunnslock, vissa fartreducerande hinder (gupp), korsande spårvagnspår och 

andra ojämnheter i vägbanan leder till högre vibrationskrafter.  

• Korsande viadukter eller kulvertar kan ge kraftigt förhöjda vibrationsnivåer då 

de innebär en kraftig skillnad till markens styvhet. 

  

8.2 Beräkningsmodell komfortvibrationer 

För beräkningar används mätningar utförda inom detta uppdrag som utgångsvärde 

samt intern beräkningsmodell ”Beräkning av vibrationsnivåer från vägtrafik”, version 

2018.01. samt ”Vibrationshastighet från tåg” Version 0-19. ÅF Ljud och Vibrationer, 

2013-11-13.  

Beräkningarna baseras bland annat på: 

1) NGI:s empiriska beräkningsmodell för tågvibrationer 

2) Vägverkets beräkningshandledning mm. 

3) En sammanställning av en mängd mätningar på trafikvibrationer av 

Ingemansson/ÅF Ljud och vibrationer och andra experter (senast i Kungsbacka 

där byggherre fick lösa in hus med höga störande vibrationer) 

Antaganden/Underlag befintlig infrastruktur: 

1) Max hastighet passagerartåg 170km/h och godståg 100km/h. Max hastighet 

Delbancogatan 70km/h. 

2) Planerad byggnad är av betongstomme, har antagit betongbjälklag med 

>8meter spännvidd. Vekare bjälklag fördubblar vibrationshastigheten i hus. 
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3) Spårkvalitet – ”normal”. Inga korrigeringar gjorda.  

4) Vägkvalitet – ”normal”. Ojämnheter i vägbana på max 10mm.  

5) Mark består enligt utförda undersökningar inom aktuellt område består 

jordlagerföljden från markytan (där ytligt berg ej förekommer) i huvudsak av: 

a. Fyllning till ca 0,5-2,5 m djup 

b. Friktionsjord/ berg. 

Enligt utförda sonderingar varierar djupen till fast botten/berg mellan ca 1,5-7 

m. Djup till fast botten/berg är som störst i södra delen av området Hus - 

Spetsburna pålar har antagits (källare kan påverka marginellt positivt) 

6) 70 meter till hus från spår (närmaste räl) 

7) 10 meter till hus från Delbancogatan 

8.3 Prediktering av stomljud 

För prediktering av stomljud ur uppmätta vibrationssignaler har följande metod 

använts. Den är i grunden teoretisk men anses även som en semiempirisk metod 

baserad på ljudutstrålningen från den vibrerande golvytan.  Se ’Kurzweil, L.G. Ground-

borne noise and vibration from underground rail systems, Journal of Sound and 

Vibration (1979) 66(3), 363-370’. 

Metoden avser ett typ-hus där vibrationerna i mark/berg/sockel antas motsvara de i 

husets golv. Ingen hänsyn tas till olika typer av grundläggning i detta fall.   

Den utstrålade ljudeffekten, W, från vibrationer i ett golv av ytan S ges av:  

Medelljudtrycket i ett rum kan estimeras genom Sabines formel.  

Där V är rumsvolymen och T60 är efterklangstiden.  

En kombination av dessa två formler och omvandla till ljudtrycksnivå Lp, i dB relativt  

2*10^-5 Pa ger följande:  

Där Lv är vibrationshastighetsnivå i dB relativt 10^-9m/s.  

Antagande att för ett typhus/rum är σ=1 och H = 2.8m (rumshöjden) och T60 = 0.5s  

ger:  

Utstrålat ljud från väggar och tak försummas, likaså rummets exakta utformning.  

Typ-exempel prediktering av stomljud utifrån mätdata vibrationer.  
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Figur 12. Typexempel Vibrationssignal tågpassage. 

 

Tidssignalen konverteras därefter till vibrationsnivå Lv_max slow i dB relativt dB referens 

1e-09 m/s.  

 

Figur 13. Typ-exempel på Vibrationsnivå Lv_max slow i dB relativt dB referens 1e-09 m/s. 

 

Därefter konverteras vibrationsnivån till stomljud med ovanstående metod varefter 

A-vägningsfilter appliceras varpå motsvarande stomljud blir enligt nedan för detta 

exempel.  
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För ovanstående exempel fås följande predikterad stomljudsnivå från uppmätta 

vibrationsnivåer i berg. --> LAf,max = 27dB(A). 

 

 

 

Figur 14. Typ-exempel på Stomljudsnivå predikterad från uppmätta vibrationsnivåer i berg i 
tersband samt totalnivå. --> LAfmax = 27 dB(A) för detta exempel. 

 

9 Resultat 
Komfortvibrationer: 

Både mät och beräkningsresultat visar på att ingen risk föreligger för överskridande av 

riktvärdet för måttlig störning, 0,4mm/s rms, förutsatt att planerad bebyggelse, liksom 

befintlig, grundläggs direkt på berg. Beräkningar samt mätningar i mark visar på att 

vibrationsnivåerna förväntas bli omkring 0,2mm/s.  

 

Stomljud:  

Då endast mätpunkt 3 och 6 hade nivåer där tidssignal och tågföring indikerar 

tågpassage eller buss-lastbil har endast dessa utvärderats.  
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Figur 15. Resultat stomljud LAFmax för mätpunkt 6, mellan 18 och 33.4 dB(A) 

 

Figur 16. Resultat stomljud LAFmax för mätpunkt 3, mellan 30 och 42 dB(A) 

Resultat stomljud LAFmax ger högsta predikterade stomljudsnivåer på för mätpunkt 6, 

33.4 dB(A) och för mätpunkt 3, 41.7dB(A). Då planerad byggnad avser byggas med 

källare kan värden reduceras med en korrigeringsfaktor på 1.7dB(A).  
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för källarplan 
dB(A) 

 

 

10 Slutsatser 
För att undvika höga vibrationsnivåer och stomljud kan åtgärder utföras både på gator 

och framtida byggnader. Byggnader kan utformas så att vibrationsnivåerna inte 

överskrider redovisade riktvärden, 0,4 mm/s. Förutsatt att grundläggning och 

byggnadsstomme utformas korrekt kommer sannolikt inga kännbara vibrationer att 

förekomma i framtida bostäder. Stomljud riskerar att förekomma och byggnad bör 

utformas för att minimera risken för störning. Nedan redovisas principiella lösningar. 

I denna rapport har framtida trafikering och möjlig sträckning av Götalandsbanan ej 

tagits hänsyn till utan endast dagens situation har utretts för planerade byggnader. 

Orsaken till detta är att det redan idag finns bostäder i området som behöver 

skyddsåtgärder i planerad järnvägstunnel. Om åtgärder utförs för att skydda dessa 

byggnader kommer planerade byggnader att få tillräckligt skydd för att klara 

riktvärden.  

I kapitel 10 redovisas olika principiella åtgärdstyper och en fingervisning om deras 

effekt. 

11 Åtgärder 
Nedan följer en kort mycket översiktlig redovisning av åtgärder som kan användas för 

att reducera vibrationsnivåer kring trafikerade ytor. 

11.1 Möjliga vibrationsreducerande åtgärder 

Nedan listas ett antal tänkbara åtgärder. De som berör vägens eller husens grundläggning kan av 

naturliga skäl endast bli aktuella vid nyproduktion. 

Reducera fordonens hastighet 

För både väg-och järnvägstrafik ger normalt en halvering av fordonshastigheten också ungefär en 

halvering av vibrationshastigheten. Det bedöms inte som realistiskt att reducera hastigheter på 

Västra Stambanan eller E6. Möjligtvis kan detta vara en åtgärd på lokalgator. 

Jämnare väg- spår-bana (geometriskt och dynamiskt) 

Vibrationshastigheten är ungefär proportionell mot vägbaneojämnheten. Detta innebär att en skarp 

kant (ex. beläggningsskada) eller kanter vid brunnar ger en mycket kraftig ökning av 

vibrationshastigheten. Korsande kulvertar och viadukter kan ge en plötslig skillnad i vägbanans 

styvhet (bäddmodul) som även den kan excitera höga vibrationsnivåer. Farthinder av typ gupp kan 

ge mycket höga vibrationsnivåer till omgivningen. De utredningar som finns rörande farthinder visar 

att utformningen är viktig; vibrationshastigheten är proportionell mot farthindrets kvot höjd/längd i 

färdriktning. En klock-formad profil ger avsevärt lägre vibrationsnivå till omgivningen än ett 

sinusformat gupp. Vibrationsnivån ökar upp till en viss fordonshastighet för att sedan ofta minska 

igen vid högre hastigheter. Nackdelen med att anpassa farthindret för att inte sprida vibrationer är 

att optimering innebär att reaktionskrafterna som bilföraren upplever reduceras väsentligt. 

Farthindrets negativa påverkan på åkkomforten och fartreducerande effekt kan då försvinna om 

farthindret optimeras med avseende på reducerad vibrationsspridning till omgivningen. 
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Information av fartdämpning finns här: 

https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Foretag/Bygga_och_underhalla/Vag/Vagutform

ning/Dokument_vag_och_gatuutformning/Vagar_och_gators_utformning/Sektion_tato

rt-gaturum/11_fartdampning.pdf  

Grundläggning av gator 

På mjuk mark som lera, silt, sand eller grus ger en styvare och tyngre grundläggning lägre 

vibrationshastigheter.  

Grovt kan följande tumregler ges: 

 

Åtgärd (relativt bana/väg med normal uppbyggnad 

Minskning av 
vibrationshastigheten 
med 

Kalk/cementstabilisering under banan/vägen 50 % 

Utskiftning av mjuka lermassor mot stabilare 
massor till ca 3 m djup 

30 % 

Utskiftning av mjuka lermassor mot stabilare 
massor ned till fastare jordlager  

70 % 

Betongdäck som stöds på pålar ned till stabilare 
massor eller berg 

90 % 

 

Grundläggning av byggnader 

På mjuk mark som lera, silt, sand eller grus ger pålgrundläggning lägre vibrationshastigheter.  

Grovt kan följande tumregler ges: 

 

Åtgärd (relativt platta på mark) 

Minskning av 
vibrationshastigheten 
med 

Mantelburna pålar 25 % 

Spetsburna pålar (krävs sannolikt på platsen) 40 % 

 

Utformning av byggnader 

Om det förekommer höga vibrationsnivåer i marken krävs anpassning av byggnader för att inte 

riktvärde för vibrationer ska överskridas inom byggnaderna.  

Bjälklag får inte ha resonansfrekvenser i de frekvensområdet där markvibrationsnivåerna är som 

högst för att reducera vibrationshastigheter till byggnadens bjälklag. Betongbjälklag med korta 

spännvidder ger högre egenresonanser frekvensmässigt. Långa spännvidder har risk att hamna i 

ofördelaktigt frekvensområde. Träbjälklag har förhöjd risk att få låga överensstämmande 

egenresonansfrekvenser. 

11.2 Beskrivning principåtgärder mot stomljud 

Stomljud reduceras mest effektiv med en stomljudsisolerande matta under ballasten i 

järnvägen. Då Mölndals kommun inte rår över banan så redovisas endast åtgärder 

under byggnad i denna utredning. 

https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Foretag/Bygga_och_underhalla/Vag/Vagutformning/Dokument_vag_och_gatuutformning/Vagar_och_gators_utformning/Sektion_tatort-gaturum/11_fartdampning.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Foretag/Bygga_och_underhalla/Vag/Vagutformning/Dokument_vag_och_gatuutformning/Vagar_och_gators_utformning/Sektion_tatort-gaturum/11_fartdampning.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Foretag/Bygga_och_underhalla/Vag/Vagutformning/Dokument_vag_och_gatuutformning/Vagar_och_gators_utformning/Sektion_tatort-gaturum/11_fartdampning.pdf
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Vid stomljudsisolering av en byggnad skiljs byggnadskonstruktionen från marken med 

fjädrande element eller mattor mellan betongkonstruktioner. Exempel, se länkar i 

tabellen nedan. 

 

Leverantör Produkt Webbplats 

Christian Berner AB Sylomer och 

Sylodyn 

http://www.christianberner.se/produktomraden-

lista/vibrationsteknik/vibrationsdampning-inom-

bygg 

Vibratec 

Akustikprodukter 

ISO-CHR 

CDM-ISO-CAS 

http://vibratec.se/building-base-isolation/ 

CDM CDM SEB, 

med flera 

http://cdm.eu/building_solutions.html 

GERB GERB  

stålfjädrar 

https://www.gerb.com/en/projects/building-

isolation.html  

   

 

Följande tre principiella varianter är hämtad från Getzners broschyr ”Resilient bedding 

of buildings”. Getzner är tillverkaren av varumärkena Sylomer och Sylodyn som säljs 

av Christian Berner Vibrationsteknik i Sverige. 

http://www.christianberner.se/produktomraden-lista/vibrationsteknik/vibrationsdampning-inom-bygg
http://www.christianberner.se/produktomraden-lista/vibrationsteknik/vibrationsdampning-inom-bygg
http://www.christianberner.se/produktomraden-lista/vibrationsteknik/vibrationsdampning-inom-bygg
http://cdm.eu/building_solutions.html
https://www.gerb.com/en/projects/building-isolation.html
https://www.gerb.com/en/projects/building-isolation.html
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