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m. fl, Kungälvs Kommun 

Sammanfattning 
Inför upprättande av detaljplan för Ytterby-Tunge 2:72 m. fl. har komfortvägda 

vibrationsnivåer mätts i marken under en veckas tid. Anledningen till att mäta 

vibrationsnivåerna inom området är att Bohusbanan ligger i gränsen till planområdet 

och tågpassagerna kan påverka planerade bostäder. Uppmätta nivåer i marken i 

mätpunkter där byggnader planeras är av lägre storleksordning, ca 0,4 mm/s, vilket 

tangerar riktvärden för komfort i byggnader enligt Svensk Standard SS 460 48 61. Då 

vibrationsnivåer i byggnad generellt är lägre än i mark är det sannolikt att 

vibrationsnivåer i färdig byggnad hamnar under riktvärdet. Detta under förutsättning 

att val av byggnadskonstruktion och grundläggning väljs som inte förstärker 

markvibrationerna.   
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1 Syfte och uppdrag 
ÅF Ljud och Vibrationer har på uppdrag av Kungälvs kommun Samhällsbyggnad utfört 

mätningar av komfortvägda vibrationsnivåer för upprättande av detaljplan för 

fastigheterna Ytterby-Tunge 2:72 m. fl. Bohusbanan löper längsmed planområdets 

östra gräns. Platsen utgörs i dagsläget av uppodlad mark.  

 

Figur 1. Kartbild med planområdet vid rosa markering. 
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2 Riktvärden  
Markvibrationer kan påverka både människor och byggnader. Känslig utrustning kan 

också påverkas och i extrema fall finns det en risk för skador på byggnader och andra 

konstruktioner. Människor kan uppleva vibrationer på olika sätt främst beroende på 

frekvensområde (relevant frekvensområde är 1-80 Hz) eller som ljud (stomljud).  

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. Detta kan bero på att vibrationer under 0,2-0,3 mm/s 

inte är uppfattbara i normala fall. 

Riktvärdena bör tillämpas vid nyetableringar och vid ny bebyggelse. 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. 

I Trafikverkets dokument ”Buller och vibrationer från trafik på väg och järnväg”, TDOK 

2014:1021, anges riktvärdet maximal vibrationsnivå 0,4 mm/s, vägd RMS nattetid (kl. 

22-06), inomhus i bostäder. Värdet får överskridas som mest 5 gånger per 

trafikårsmedelnatt, dock får aldrig 0,7 mm/s överskridas.  

Not. Vibrationer som riskerar att skada byggnader är avsevärt högre än de nivåer som 

redovisas i denna utredning. 

3 Underlag 
 Förslag på situationsplan, 3027:S2, daterat 2016-11-16 av Anna Klang, Klang 

Arkitekter AB. 

 Geoteknisk utredning för detaljplan, ”PM Geoteknik DPL YTTERBY TUNGE 2:72 

OCH 2:3”, granskningskopia daterad 2016-10-21, Tyréns 
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4 Mätning 
Mätning av vibrationer har utförts obevakade med ett fjärrövervakat mätsystem. 

Mätning har pågått under perioden 161130 kl. 13.00 – 161207 kl. 08.00. 

Mätpositioner har valts utifrån ett förslag på situationsplan för området, 3027:S2, 

daterad 2016-11-16.  

Mätningarna har utförts enligt Svensk Standard SS 460 48 61 ”Vibration och stöt – 

Mätning och riktvärden för bedömning av komfort i byggnader”. 

4.1 Mätutrustning 

Mätpunkt Givare Mätsystem 

MPX 

 
MP1 

 
MP2 

Infra V10 Vertical 

Geophone (VP309) 
Infra V12 Triaxial 

Geophone (VP463) 
Infra V12 Triaxial 
Geophone (VP306) 

 

Infra Master 
(IM1608) 

 

 (Beteckning inom parantes: Internt instrumentbeteckningsnummer). 

Instrumenten är kalibrerade med spårbarhet till nationella och internationella 

referenser enligt vår kvalitetsstandard som uppfyller kraven i SS-EN ISO/IEC 17025. 

Datum för senaste kalibrering finns angiven i vår kalibreringslogg. 

4.2 Topografi och geologiska förutsättningar 

Inom planområdet och där nya bostäder huvudsakligen planeras består marken enligt 

den geotekniska utredningen av jordlager bestående av sandig siltig mulljord i 

markytan, ovanpå ca 1,5 m torrskorpelera. Under torrskorpeleran ligger lera av 

varierande sammansättningar med en generell mäktighet av ca 4 – 12 m. 

4.3 Mätpersonal 

Marcus Andersson, ÅF 

Wiktor Eriksson, ÅF 

4.4 Mättid 

161130 kl. 13.00 – 161207 kl. 08.00  

4.5 Avvikelser 

- 

4.6 Mätpunkter 

Samtliga mätpunkter har placerats utefter en linje vinkelrätt från järnvägen. Mätlinjen 

var lokaliserad ca 78 m norr om befintligt bostadshus inom fastigheten Ytterby-Tunge 

2:9. Se figur 2 och 3 nedan.  

MPX – ca 10 m från spårmitt. Vertikal givare belägen nära spår för att ge tydligt utslag 

när tåg passerar. Givare monterad på kraftigt markspett, ca 0,5 m långt. 

MP1 – ca 39 m från spårmitt. Belägen vid plats där bostäder planeras närmast 

järnvägen. Givare monterad på smalt markspett, ca 1 m långt. 

MP2 – ca 55 m från spårmitt. Belägen vid samma avstånd från spår som närmsta 

parhuset i planförslaget. Givare monterad på kraftigt markspett, ca 0,5 m långt. 
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Givarnas orientering i horisontalled är longitudinell riktning längsmed spåret med 

positiv riktning mot Göteborg och transversell riktning tvärs spåret med positiv 

riktning bort ifrån spåret. 

 

Figur 2. Mätpunkter i förhållande till planförslag 2016-11-16 



 

 

PM 

PM 712725 Mätning av markvibrationer  Sida 6 (7) 

 

 

Figur 3. Mätpunkternas placering visad på primärkarta. Fastigheten Ytterby-Tunge 2:9 ses i 
nedkant bild. 

5 Resultat 
Mätresultat presenteras i tabell 2, där V står för rörelser i vertikal riktning, L för 

longitudinell riktning (längsmed spåret) och T för transversal riktning (tvärs spåret).  

Tabell 2. Mätresultat för hela mätperioden 161130 kl. 13.00 – 161207 kl. 08.00. Medel avser 

medelvärdet över de tågpassager som har ett värde vid MPX som överskrider 0,1 mm/s. 

Uppmätt 

Vibrationshastighet 

Vägd RMS 1 s 

(mm/s) 

MPX (309) MP1 (306) MP2 (445) 

V V L T V L T 

bakgrund 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 

medel 0,15 0,05 0,04 0,04 0,05 0,04 0,04 

max 0,60 0,38 0,27 0,22 0,39 0,30 0,24 

 

De största uppmätta vibrationsnivåerna i MP1 och MP2 ligger under riktvärdet 0,4 

mm/s i samtliga riktningar och medelvärdet är ungefär en tiondel av riktvärdet. 

Noterbart är att något högre maximala värden uppmätts i MP2 än MP1, vilket är 

överraskande då vibrationernas storlek förväntas avta med ökat avstånd från spåret. 

En förklaring till detta kan vara att jordlagren ser annorlunda ut i de olika 

mätpunkterna, vilket medför att de får olika koppling till järnvägen. En annan 

förklaring kan vara att MP1 och MP2 varit monterade på olika typer av spätt. MP1 har 

suttit på ett längre markspätt och därmed monterats djupare i jorden än MP2. 



 

 

PM 

PM 712725 Mätning av markvibrationer  Sida 7 (7) 

 

6 Kommentarer 
De uppmätta vibrationsnivåerna i marken är av lägre storleksordning, vilket tyder på 

att vibrationerna från järnvägen på platsen inte är problematiska. Uppmätta 

vibrationer avser vibrationer i mark, vilket kommer att skilja sig från nivå i byggnad. 

Generellt kan sägas att vibrationer i byggnad är lägre än i marken, vilket tyder på att 

förhållandena på platsen är gynnsamma ur vibrationssynpunkt. Dock måste 

grundläggning och byggnadskonstruktion väljas som inte förstärker 

markvibrationerna. 

De förhållandevis låga vibrationsnivåerna trots närheten till järnvägen tyder på att 

banan kan vara grundlagd på berg i någon form, vilket leder till att mindre del av 

vibrationerna sprids i jorden.  


