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Sammanfattning

Kompletterande vibrationsmätningar har utförts på tomt, samt i bostad, inom kv.
Engelsmannen 1 i Gällivare inför pågående detaljplaneutredning gällande fastighet
Gällivare 76:1. För placering av mätpunkter, se figur 1.

Kompletterande vibrationsmätningar har utförts enligt SS 02 52 11 på mark med
jordspett (markspett) på djup ca 0,35 m under befintlig markyta i en mätpunkt (MP1)
utanför byggnad på adress Norskavägen 3B samt i en mätpunkt (MP3) inomhus i samma
byggnad som utförts enligt SS 460 48 61, se figur 1 t.o.m. 4.
Mätning inomhus utfördes i ett flerbostadshus i lägenhet på andra våningen i rum med
den största spännvidden. Lägenheten stod tom under hela mätperioden och inga
människor vistades i rummet där mätaren stod.

Enligt uppgift från områdesförvaltaren består byggnadens stomme samt bjälklag av
betong. Byggnaden har även ett garage i bottenplan.

Vibrationsmätning startades måndagen den 13 maj kl. 16.00. Mätningar utfördes på ett
avstånd ca 65 m från tågspår och har utförts under perioden 13 till 20 maj 2019 av
Daniel Jern, Ramboll Sverige AB.

En testmätning utfördes i en mätpunkt (MP2) under perioden 11 till 13 maj inom
fastigheten Gällivare 76:1, ca 35 m från tågspår, i ett försök att få fram ett representativt
triggvärde från tågtrafiken med syftet att användas vid den skarpa mätningen för att få
bort störningar i form av bakgrundsbrus, se figur 1, 5 och 6. Då variationen från tågtrafik
och bakgrundsbrus från anläggningar, bilar, etc. i de lägre nivåerna varit likvärdiga, dvs
kring ca 0,05 - 0,1 mm/s, kunde inte ett lämpligt triggvärde fastslås.
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Kompletterande vibrationsmätningar utfördes därför utan triggvärde och jämförs
uteslutande med uppmätta värden vid givna tidpunkter mot förväntade tågtider för
ankomster, passager och avgångar under den rubricerade mätperioden.

Mätvärden registrerades i grafer som högsta uppmätta värde (toppvärde) per
2-minutersintervall, se Bilaga 1.

Information om godståg och tidpunkter för passager, ankomster och avgångar har
framgått ur planbeskrivningen och för passagerartåg (Norrtåg och SJ) genom
informationsblad från www.resrobot.se.

Mätningar visar värden utomhus kring ca 0,05 – 0,8 mm/s och inomhus kring
ca 0,02 – 0,04 mm/s från tågtrafiken/järnvägen.

Det enskilt högsta uppmätta värdet utomhus har varit 0,82 mm/s och inträffade kl.
19:12.

Inomhus uppmättes det högsta värdet till 17,3 mm/s i vertikal riktning och inträffade kl.
11:35. Mätvärdet anses dock inte ha uppkommit p.g.a. påverkan från
tågtrafiken/järnvägen då mätvärdet utomhus vid samma tidpunkt varit 0,040 mm/s.
Tidpunkten kan för övrigt inte matchas mot en tidpunkt enligt tågens tidtabeller för
ankomst, passage eller avgång.

Det högsta representativa mätvärdet inomhus har istället varit 0,04 mm/s i vertikal
riktning och inträffade kl. 19:04.

Resultat från utförda vibrationsmätningar redovisas i tabell 1 samt i Bilaga 1.
Trafikverkets riktvärden redovisas i tabell 2.

Resultat

Samtliga mätningar inomhus visar på markvibrationer under känseltröskeln med vibrationsnivåer
från tågtrafiken mellan 0,02 – 0,04 mm/s.

Nattetid d.v.s. mellan kl. 22-06 har vibrationsnivån utomhus varit som högst 0,11 mm/s och
inomhus 0,025 mm/s sett till hela mätperioden.

Vibrationsmätningar

I tabell 1 redovisas högsta uppmätta mätvärdena (toppvärdet) från tågtrafiken/järnvägen
(toppvärden) redovisade per 3-timmarsintervall.



Figur 1. Mätpunkter angivna i ungefärliga lägen (grön markering inomhus)
Källa kartunderlag: www.hitta.se



Figur 2. Installation av mätpunkt 1 (MP1) med jordspett.
Källa: Foto taget av Daniel Jern, Ramboll Sverige AB

Figur 3. Vy från mätpunkt 1 (MP1) i riktning mot tågspår, t.h. i bild.
Källa: Foto taget av Daniel Jern, Ramboll Sverige AB



Figur 4. Installation av mätpunkt 3 (MP3) på metallplatta med ben på parkettgolv.
Källa: Foto taget av Daniel Jern, Ramboll Sverige AB

Figur 5. Vy från mätpunkt 3 (MP3) i riktning mot tågspår.
Källa: Foto taget av Daniel Jern, Ramboll Sverige AB



Figur 6. Installation av mätpunkt 2 (MP2) med jordspett.
Källa: Foto taget av Daniel Jern, Ramboll Sverige AB

Figur 7. Vy från mätpunkt 2 (MP2) i riktning mot tågspår.
Källa: Foto taget av Daniel Jern, Ramboll Sverige AB



Tabell 1. Vibrationsmätningar, toppvärden per 3 h
Intervalltid / Datum Mätvärde

MP1
[mm/s]

Mätvärde MP3,
vägd RMS
inomhus
[mm/s]

16:00 – 19:00 / 13 Maj 0,060 0,025

19:00 – 22:00 / 13 Maj 0,080 0,050
22:00 – 01:00 / 13–14 Maj 0,110 0,040

07:00 – 10:00 / 14 Maj 0,070 0,035
10:00 – 13:00 / 14 Maj 0,185 0,020

13:00 – 16:00 / 14 Maj 0,050 0,035
16:00 – 19:00 / 14 Maj 0,370 0,055

19:00 – 22:00 / 14 Maj 0,055 0,025
22:00 – 01:00 / 14–15 Maj 0,085 0,040
07:00 – 10:00 / 15 Maj 0,070 0,035
10:00 – 13:00 / 15 Maj 0,155 0,030
13:00 – 16:00 / 15 Maj 0,070 0,025
16:00 – 19:00 / 15 Maj 0,210 0,025
19:00 – 22:00 / 15 Maj 0,095 0,040
22:00 – 01:00 / 15–16 Maj 0,095 0,020
07:00 – 10:00 / 16 Maj 0,090 0,030
10:00 – 13:00 / 16 Maj 0,055 0,030
13:00 – 16:00 / 16 Maj 0,080 0,020
16:00 – 19:00 / 16 Maj 0,185 0,090
19:00 – 22:00 / 16 Maj 0,180 0,040
22:00 – 01:00 / 16–17 Maj 0,090 0,025
07:00 – 10:00 / 17 Maj 0,395 0,040
10:00 – 13:00 / 17 Maj 0,110 0,035
13:00 – 16:00 / 17 Maj 0,505 0,040
16:00 – 19:00 / 17 Maj 0,600 0,020
19:00 – 22:00 / 17 Maj 0,825 0,040
22:00 – 01:00 / 17–18 Maj 0,035 0,020
07:00 – 10:00 / 18 Maj 0,090 0,030
10:00 – 13:00 / 18 Maj 0,230 0,035
13:00 – 16:00 / 18 Maj 0,135 0,025
16:00 – 19:00 / 18 Maj 0,280 0,020
19:00 – 22:00 / 18 Maj 0,235 0,025
22:00 – 01:00 / 18–19 Maj 0,045 0,025
07:00 – 10:00 / 19 Maj 0,055 0,020
10:00 – 13:00 / 19 Maj 0,225 0,025



13:00 – 16:00 / 19 Maj 0,240 0,020
16:00 – 19:00 / 19 Maj 0,140 0,035
19:00 – 22:00 / 19 Maj 0,240 0,030
22:00 – 01:00 / 19–20 Maj 0,085 0,020
07:00 – 10:00 / 20 Maj 0,155 0,025
10:00 – 13:00 / 20 Maj 0,070 0,030
13:00 – 16:00 / 20 Maj 0,070 0,040

Riktvärden

Enligt TDOCK 2014:1021 - Buller och vibrationer från trafik på väg och järnväg - anger
trafikverket riktvärde 0,4 mm/s (RMS) för bostäder nattetid (22-06). Detta får överskridas högst
fem gånger per medelnatt. Vibrationsnivån inomhus får dock inte överskrida 0,7 mm/s. Det är mot
dessa riktvärden vibrationer vid den nya bostadsbebyggelsen utvärderas.

Tabell 2. Riktvärden för vibrationer från väg- och spårtrafik som anges i TDOK 2014:1021 för
bostäder.

Lokaltyp Maximal vibrationsnivå [mm/s]
vägd RMS inomhus

Bostäder 0,4 mm/s

Slutsats

Genomförda vibrationsmätningar för kv. Engelsmannen samt del av Gällivare 76:1 visar på
markvibrationer från tågtrafiken/järnvägen utomhus kring 0,1–0,8 mm/s samt inomhus
kring 0,02 – 0,04 mm/s.

15 mätvärden har noterats över 0,4 mm/s inomhus som inte bedöms ha uppkommit p.g.a.
tågtrafiken/järnvägen, se Bilaga 1. Mätvärden inomhus över 0,4 mm/s har sannolikt uppkommit
inifrån huset.



Rekommendationer

Förutsatt att byggnader inom planområdet (avsedda för bostadsändamål) uppförs som tunga
konstruktioner som utförs med bjälklag i betong görs bedömningen att vibrationer från
tågtrafiken/järnvägen i anslutning till planområdet inte kommer att ge upphov till vibrationsnivåer
som överskrider riktvärden för komfortvibrationer (0,4 mm/s).

Normalt är vibrationer från trafik något lägre i byggnadsfundament än i marken de står på.

Byggnadens konstruktion och uppförande har betydande roll för förekomst av vibrationer inne i
bostaden. Betongbjälklag räknas som tunga konstruktioner och är mindre vibrationskänsliga.

Det finns metoder för att säkerställa att vibrationer inte fortplantar sig i en byggnad, normalt
genom att påla husgrunden ner till fast mark. Enligt jorddjupskarta från SGU1 är jorddjupet inom
rubricerad fastighet 10 till 20 m.

I lätta bjälklag (t.ex. träbjälklag) och speciellt på högre våningar så kan man få förstärkning av
vibrationer. Även vid dämpningseffekt på 50% (k=0,5) från markvibrationer så befinner sig
vibrationsnivån precis kring riktvärdet när markvibrationerna utomhus är som högst (0,8 mm/s)
detta innebär att nybyggnation med lätta trähus medför risk för störning inomhus.

Eftersom det finns risk att markvibrationer från tågtrafiken förstärks vid nybyggnation med lätt
konstruktion t.ex. träkonstruktion/träbjälklag rekommenderas att planerad nybyggnation inom
fastigheten Gällivare 76:1 utförs med tung konstruktion såsom betongkonstruktion/betongbjälklag
som grundläggs med platta på mark eller med pålar.

Som utförd vibrationsmätning har påvisat ger en tung betongkonstruktion komfortnivåer som
högst befinner sig kring 0,04 mm/s vilket innebär komfortnivåer på den säkra sidan och gäller
dagtid och nattetid.

1 Jorddjupskarta hämtad 2019-06-18 från www.sgu.se med id-nr: r8SGULozOD
































