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Sammanfattning: 

Finspångs kommun avser ta fram en ny detaljplan för del av fastigheten Nyhem 1:2 och en vibrationsutredning av om 

trafikverkets riktvärden kan innehållas efterfrågas.  

Intill fastigheten går en järnväg som endast trafikeras av godstrafik. STH på banan är 40 km/tim. Avståndet till närmsta 

byggnad på fastigheten planeras till 40 m. I PM/GEOTEKNIK ska att laster från bostadsbyggnader inom planområdet 

föras ner till fast lagrad friktionsjord alternativt ner till berg. Under de förutsättningarna bedöms komfortvibrationer, 

om huset grundläggs på spetsburna pålar och korta betongbjälklag (<8m) används, kunna uppgå till i storleksordningen 

0,1mm/s vilket svarar mot en fjärdedel av trafikverkets riktvärde. Beroende på byggnadernas placering, konstruktion, 

grundläggning mm kan vibrationerna bli högre varför de olika byggnaderna i senare skede bör utredas närmare för att 

säkra att riktvärdet innehålls. 
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1 BAKGRUND: 

Finspångs kommun avser ta fram en ny detaljplan för del av fastigheten Nyhem 1:2. Enligt föreslagen ny detaljplan ska 

området, vilket i nuläget utgörs av skogs- och fältmark, omvandlas till ett bostadsområde. Aktuellt område är beläget 

omedelbart väster och öster om Sundsvägen i den södra utkanten av Finspång. Se figur 1. Den del som omfattas av den 

här utredningen är området öster om sundsvägen markerat med texten Koloniområde. 

 

FIGUR 1: UNGEFÄRLIGT LÄGE FÖR AKTUELLT PLANOMRÅDE MARKERAS MED LILA LINJER. NORR ÄR UPPÅT I BILDEN. 

2 UPPDRAG: 

Efterklang har på uppdrag av Finspångs kommun utfört en vibrationsutredning för aktuellt område. Syftet med 

utredningen har varit att göra en bedömning av hur förutsättningarna är att innehålla Trafikverkets riktvärde för 

komfortvibrationer. 

3 UNDERLAG: 

[1] Markteknisk undersökningsrapport/Geoteknik, Sundsvägen, Finspång. Handling upprättad av ÅF-Infrastructure AB, 

uppdragsnummer 734485, daterad 2019-11-18 

[2] PM/Geoteknik Sundsvägen, Finspång, Geoteknisk utredning för ny detaljplan för del av fastigheten Nyhem 1:2. 

Handling upprättad av ÅF-Infrastructure AB, uppdragsnummer 734485, daterad 2019-11-18 
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4 VIBRATIONER FRÅN SPÅRTRAFIK: 

Vid all trafik, spårbunden och vägtrafik, uppstår markvibrationer vilket kan upplevas störande för boende i närheten av 

spår eller väg. Vibrationsnivåer inomhus beror på en mängd olika saker, tågtyp, vikt, hastighet, banans kondition mm. 

Vibrationsnivåer inomhus är också beroende av undergrundens beskaffenhet, avstånd till byggnad samt respektive 

byggnads dynamiska egenskaper. Upplevelsen av vibrationer varierar från person till person. Enligt svensk standard SS 

460 48 61 ”Vibration och stöt – Mätning och riktvärden för bedömning av komfort i byggnader” ligger känseltröskeln 

för komfortvibrationer på ca 0,3 mm/s vägd RMS. Få människor störs av vibrationer under 0,4 mm/s vägd RMS, medan 

många störs vid nivåer på 1 mm/s vägd RMS. Vibrationer mellan 0,4 och 1,0 mm/s ger i vissa fall anledning till klagomål. 

5 BEDÖMNINGSGRUNDER: 

5.1 KOMFORTVIBRATIONER I BYGGNADER 

Trafikverkets riktvärden för komfortvibrationer återfinns i TDOK 2014:1021 ” Buller och vibrationer från trafik på väg 

och Järnväg” 

För Trafikverkets infrastruktur gäller för nybyggnad riktvärden enligt Tabell 1. 

TABELL 1: RIKTVÄRDEN FÖR KOMFORTSTÖRANDE VIBRATIONER UR TDOK 2014:1021 

Lokaltyp eller områdestyp Maximal vibrationsnivå, mm/s vägd RMS inomhus 

Bostäder 0,4 mm* 

Vårdlokaler 0,4 mm* 

* Avser vibrationsnivå nattetid (22-06) och får överskridas högst fem gånger per trafikårsmedelnatt. Vibrationsnivån får dock inte överskrida 0,7 mm/s 

vägd RMS. 

6 JÄRNVÄGEN: 

Järnvägen passerar ett fyrtiotal meter norr om planerade bostäder och trafikeras av godståg. Vid fastigheten är största 

tillåtna hastighet 40 km/tim. 

7 MARKFÖRHÅLLANDEN OCH GRUNDLÄGGNING: 

I PM/GEOTEKNIK står följande om området öster om Sundsvägen: 

”Inom den del av planområdet som ligger öster om Sundsvägen så består jorden huvudsakligen av ca 1 – 2,5 m siltskiktad 

torrskorpelera följt av ca 0 – 1,5 m siltskiktad lera med en bedömd låg till medelhög odränerad skjuvhållfasthet. Leran 

följs av minst ca 0,5 – 4 m friktionsjord på berg. Friktionsjorden bedöms övervägande utgöras av något stenig grusig 

sandig siltig morän alternativt något stenig grusig siltig sandig morän. Invid Sundsvägen förekommer ställvis ca 0,5 – 3 

m fyllningsmaterial, bestående av grus, sand, silt, torrskorpelera och tegel, ovan den naturligt lagrade torrskorpeleran.  

Öster om Sundsvägen har jorden inom planområdet en total verifierad mäktighet om minst ca 2 – 6 m. 

Vidare i kapitel 10 ”Grundläggning av byggnader” står det ”Övergripande rekommenderas att laster från 

bostadsbyggnader inom planområdet förs ner till fast lagrad friktionsjord alternativt ner till berg.” och ”De 

grundläggningsmetoder som i nuläget bedöms kunna vara aktuella att använda inom planområdet är hel bottenplatta, 

kantbalkar + djupa grundsulor, plintar och borrade spetsburna pålar.”  
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I Figur 2 visas fastigheten i SGU:s Jordartskarta där det aktuella området ungefärligt markerats 

  

FIGUR 2: SGU:S JORDARTSKARTA FÖR AKTUELL FASTIGHET OCH BANA. 

8 BERÄKNING KOMFORTVIBRATIONER: 

Vi beräkningarna har förutsättningar enligt nedan använts. 

8.1 FÖRUTSÄTTNINGAR 

Dimensionerande tågslag:   Gods 

STH för dimensionerande tågtrafik:  40 km/tim 

Avstånd bana byggnad:  40 m 

Järnvägens grundläggning (ansatt) Gammal tunn bana utan förstärkning 

Bjälklagstyp:    Korta (< 8m) betongbjälklag 

Grundläggning byggnad:  Spetsburna pålar 

Marktyp:   Silt eller fast lera 

Med förutsättningar enligt ovan bedöms risken att Trafikverkets riktvärden överskrids vara mycket liten förutsatt att 

byggnaderna grundläggs på fast lagrad friktionsjord/berg enligt PM/GEOTEKNIK. Komfortvibrationerna beräknas till i 

storleksordningen 0,1 mm/s. Beroende på placering av hus, dess grundläggning, stomme och bjälklag kan högre 

vibrationsnivåer uppkomma och det rekommenderas att de enskilda byggnaderna utreds vidare när detta är fastlagt. 
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9 FÖRSLAG TILL SKRIVNING I PLANKARTA: 

Till plankartan föreslås följande skrivning: 

Byggnader ska grundläggas och utformas så att komfortvibrationer i bostäder inte överskrider vw = 0,4 mm/s. 

10 REFERENSER: 

- Buller och vibrationer från trafik på väg och järnväg, TDOK 2014:1021 version 2.0, Trafikverket 

- SGU:s jordartskarta https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-jordarter-25-100.html 

- standard SS 460 48 61 ”Vibration och stöt – Mätning och riktvärden för bedömning av komfort i byggnader” 
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