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Sammanfattning 

I samband med att Mälarbanan genom Sundbyberg tunnelförläggs planerar Sundbybergs stad ny 

bebyggelse i anslutning till spåret. Structor Akustik har av Sundbybergs stadshus AB genom Sara 

Johansson fått i uppdrag att översiktligt utreda stomljudsnivåer och vibrationer orsakade av trafiken 

på Mälarbanan vid nya bostäder i Sundbyberg samt eventuellt behov av åtgärder. 

 

Riktvärden för stomljud och vibrationer finns angivna av Trafikverket. För stomljud är det högst 

32 dBA maximal ljudnivå vid passage, och för vibrationer 0,4 mm/s. Riktvärdena gäller kl 22-06 

och får överskridas högst 5 ggr/natt.  

 

För att klara riktvärdena för stomljud krävs att stomljudsminskande åtgärder utförs på spåret. 

Bebyggelsen planeras att utföras med lätt trästomme. En mycket effektiv ballastmatta bör läggas 

under de fyra spåren. Det betyder att insättningsdämpningen ska vara omkring 20–22 dB, vilket ger 

en viss marginal till riktvärdena. Åtgärderna behöver dras ca 200 m längre västerut (utanför 

tunneln) än vad som behövs för att skydda befintlig bebyggelse.   

 

Om anläggningen ska dimensioneras för fler än fem godstågspassager per natt behöver även 

åtgärder vidtas på de närmast liggande byggnaderna. Det innebär att byggnaderna ställs på 

vibrationsisolatorer. Så många godståg prognosticeras dock inte av Trafikverket för år 2040.   

 

Vibrationer vid byggnader med pålgrundläggning minskas med snedpålning, ca 3:1, dvs 3 m lodrätt 

och 1 m åt sidan. Vid kv F, G och H bör en noggrann utredning göras innan val av stomme och 

andra vibrationsminskande åtgärder. Mätningar redovisade i Structor Akustiks rapport 2021-152 

r02 visar att kraftfulla åtgärder behövs, t ex vibrationsisolering av byggnaderna.   

 

Där banan inte går på fast mark bör bankroppen göras mycket stabil, dels för att ballastmattan ska 

få avsedd effekt, dels för att minimera uppkomsten av kännbara vibrationer. Det kan innebära att 

järnvägen grundläggs på en pålad betongplatta.    

 

I detta sammanhang är byggnader med trästomme en ny, outforskad, företeelse. Därför bör en 

noggrann utredning göras innan åtgärder specificeras i detalj. Från stomljuds och 

vibrationssynpunkt är byggnader med tung stomme att föredra.  

 

Växlar och spårkorsningar bör inte finnas närmare än 100 m från bostadsbyggnader, vare sig spåret 

är grundlagt på fast eller mjuk mark. Enligt Underlagsrapport Buller planeras inga växlar närmare 

än så.   
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1 Bakgrund 

Trafikverket bygger ut Mälarbanan mellan Tomteboda och Kallhäll från två spår till fyra. Genom 

centrala Sundbyberg sänks spåret och förläggs i en tunnel. Sundbyberg genomgår en stor 

förändring i och med detta. Mark frigörs för ny bebyggelse vid spåret. Structor Akustik har av 

Sundbybergs stadshus AB genom Sara Johansson fått i uppdrag att utreda stomljudsnivåer och 

vibrationer samt eventuellt behov av åtgärder vid den nya bebyggelsen. 

 

 
Figur 1. Planområdet. Röda kvarter är ny bebyggelse [från planprogram 2018-03-13]. Det grön-gula stråket i 

bildens mitt är järnvägstunneln.  

2 Bedömningsgrunder 

Det finns inga nationellt fastställda riktvärden för stomljud och vibrationer. Nedan följer de som 

Trafikverket och Trafikförvaltningen vid Stockholms län tillämpar. 

2.1 Vibrationer 

Enligt Trafikverket1 får vibrationer i bostäder och vårdlokaler uppgå till som mest 0,4 mm/s RMS 

vägd vibrationsnivå. Värdet får överskridas högst 5 ggr/natt. 

2.2 Stomljud 

För bostadsrum tillämpar Trafikverket1 riktvärdet LmaxF 32 dBA (gäller 22-06 och får överskridas 

högst 5 ggr/natt) som högsta nivå vid passage. I undervisnings- och vårdlokaler anger 

Trafikförvaltningen2 LmaxF 45 dBA som högsta nivå vid passage.  

 

I underlagsrapporten3 till miljökonsekvensbeskrivningen för järnvägsplanen används riktvärdet 

LmaxF 35 dBA för befintlig bebyggelse.  

 
1 TDOK 2016:0246, ” Buller och vibrationer från trafik på väg och järnväg”, Trafikverket, gäller från 2021-01-01 
2 RiBuller, ”Riktlinjer Buller och vibrationer”, Trafikförvaltningen, SL-S-419701 rev 10, 2021-12-09 
3 Mälarbanan Huvudsta – Duvbo, Solna, Sundbybergs och Stockholms kommun, Stockholms län, Underlagsrapport 

Vibrationer och stomljud, TRV 2015/87751 2020-01-15 
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Eftersom riktvärdet senare justerats av Trafikverket används i denna rapport riktvärdet 

LmaxF 32 dBA för ny bebyggelse.    

 

I kontorslokaler gäller enlig BBR, som hänvisar till SS 25268:20074 35-45 dBA, beroende på 

lokaltyp. 

3 Underlag 

Följande underlag har använts i utredningen:  

- Situationsplan erhållen från beställaren 2021-12-16 

- Tågtrafikuppgifter för år 2040 enligt Trafikverkets databas. Från 

210415_trafikuppgifter_jarnvag_t21_och_bullerprognos_2040.xlsx 

- 3 st Plan och profil ”Diskussionsunderlag”, 2021-01-25, SWECO (7+220 sheet.pdf, 7+480 

sheet.pdf , 7+620 sheet.pdf) 

- ”Sundbybergs nya stadskärna, Geoteknik och hydrogeologi, underlag för detaljplan”, 

2019-05-29, Golder Associates AB 

- ”Sundbybergs nya stadskärna, PM Beräkning Geoteknik, Västra delen och Södra delen vid 

Järnvägen av Sundbybergs nya stadskärna”, 2021-09-03, Golder Associates AB 

4 Beräkningsförutsättningar 

4.1 Beräkningsmodell  

Stomljud och vibrationer har beräknats med två metoder, dels den amerikanska FTA, dels den som 

tillämpas av Trafikverket i underlagsrapporten för aktuell sträcka. Båda är översiktliga.  

I detta sammanhang är byggnader med trästomme en ny, outforskad, företeelse. Därför bör en 

noggrann utredning göras innan åtgärder specificeras i detalj.  

4.1.1 FTA 

FTA är en beräkningsmodell framtagen av Federal Transport Administration i USA5. Den bygger 

på ett stort antal mätningar. Utgångsvärde är tågtyp. Värdet justeras därefter med hänsyn till 

avstånd från spår, tågens hastighet, grundläggning, byggnadstyp mm. 

4.1.2 Underlagsrapporten  

I underlagsrapporten3 ”Vibrationer och stomljud” presenteras en enklare modell som även den 

bygger på mätvärden. Två grundläggningstyper anges, berg och mjuk mark. Värdena justeras med 

hänsyn till avstånd från spår och tåghastighet.    

4.2 Övriga förutsättningar  

Samtliga kvarter planeras att grundläggas nära spåret, ca 8 m från närmsta spårmitt. Byggnaderna 

utförs med lätt trästomme.  

 

 
4 SVENSK STANDARD SS 25268:2007, Byggakustik - ljudklassning av utrymmen i byggnader 
5 Federal Transit Administration, TRANSIT NOISE AND VIBRATION IMPACT ASSESSMENT,  

FTA-VA-90-1003-06, May 2006 
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Figur 2. Principskiss från "Diskussionsunderlag 7+480". Pålgrundläggning till vänster (kv F) och grundläggning 

på berg till höger (kv B). Järnvägstunneln i mitten. Röd linje markerar nuvarande bergnivå.  

 

Enligt det geotekniska underlaget är kvarter B, C, D och I (se Figur 3) grundlagda på berg, och 

övriga kvarter på mjuk mark.  

 

Kv A-J blir troligen bostäder 

Kv K blir troligen hotell eller kontor 

Kv L-N kan bli bostäder.  

 

Eftersom enbart kv K med säkerhet inte blir bostäder har det inte tagits någon särskild hänsyn till 

detta kvarter. Det ligger mellan möjliga bostadskvarter, så inverkan på det totala behovet av 

stomljudsminskande åtgärder är litet.   

 

 
Figur 3. Benämning av nya kvarter A-N. 
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5 Trafikuppgifter 

Nedan redovisas använda trafikuppgifter. Uppgifter har erhållits från Trafikverkets basprognos och 

från det underlag som använts vid projektering av Mälarbanan. Som framgår av tabellerna är både 

gods- och fjärrtågstrafiken lägre i basprognosen än i projekteringsunderlaget.   

 
Tabell 1. Järnvägstrafik år 2040 (från Trafikverkets basprognos) 

Tågtyp Hastighet 

[km/h] 

Tåglängd 
(medel/max) 

[m] 

Antal per dygn  

Godståg innerspår 90 578/630 0,5 

X60* innerspår 80-120 214/214 242 

Godståg ytterspår 90 578/630 0,5 

X60 ytterspår 80-120 107/214 35 

X40 ytterspår 80-160 82/122 49 

* pendeltåg 

 
Tabell 2. Järnvägstrafik år 2040 (från Trafikverkets underlag för projektering av  

Mälarbanan genom Sundbyberg).  

Tågtyp Hastighet 

[km/h] 

Tåglängd 
(medel/max) 

[m] 

Antal per dygn  

Godståg 90 650 10* 

X60  80-120 215 264 

X40 80-160 240 114 

* Varav högst fem st nattetid 

6 Resultat och åtgärdsförslag 

Resultaten sammanfattas och kommenteras nedan. 

6.1 Stomljud 

Beräkningar har utförts enligt två metoder. De två metoderna stämmer bra för godståg och 

byggnader med tung stomme grundlagda på berg. För pålgrundlagda byggnader med tung stomme 

ger FTA något högre värden. Metoden i underlagsutredningen tar inte upp träbyggnader, vilket 

FTA gör. I föreliggande utredning används resultaten från FTA. Enligt underlaget är avstånd från 

ytterspårets mitt till byggnad 8 m. I bullerutredningen till MKBn för järnvägsplanen anges att 

högsta hastighet genom tunneln är 115 km/h. Godståg håller 90 km/h och pendeltåg 70 km/h. Vid 

kv A, G och H är hastigheten för X40 och X60 på ytterspår 160 km/h. Pendeltåg håller 120 km/h. 

Spåret förutsätts inte ha växlar, spårkorsningar eller rälsskarvar.  

 

Resultaten är säkrare för byggnader med tung betongstomme än för byggnader med trästomme, 

eftersom höga träbyggnader är ett relativt nytt fenomen och data saknas för dem. Enligt FTA är 

stomljudsnivån lika hög för de två byggnadstyperna när de är grundlagda på berg, och 10 dBA 

högre för träbyggnader när de är pålade.  
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Tabell 3. Beräkningsresultat (modell enligt FTA, lätt trästomme). Riktvärde 32 dBA F. Blå värden kan klaras 

med ballastmatta, röda värden behöver kraftfullare åtgärder för att klaras.  

  Beräknad stomljudsnivå på markplan 

   
Byggnad på berg 

[dBA F] 

Skillnad mot  

riktvärde 

Byggnad på 

 pålar 

Skillnad mot  

riktvärde 

Godståg ytterspår 58 26 58 26 

Fjärrtåg (X40) ytterspår 48 16 48/51* 16/19 

Godståg innerspår 54 22 54 22 

Pendeltåg innerspår 46 14 46/47* 14/15 

* Övriga kvarter/ kv A, G och H 

 

Växlar, spårkorsningar och andra avbrott i rälsen medför att beräknade nivåer ökar med 6 dB och 

bör därmed inte finnas närmare än 50- 100 m från bostadsbyggnader.  

6.1.1 Möjliga åtgärder 

För att innehålla riktvärdena för stomljud är följande lösningar möjliga. Effekten är ungefärlig och 

det finns olika varianter av dem. Åtgärderna bygger på att ett elastiskt skikt byggs in bankroppen. 

Hur mycket stomljudet minskas beror bl a på var skiktet ligger och hur mjukt det är. Figurerna 

kommer från ”Railway induced vibration”6. De är principiella och visar inte de faktiska 

förhållandena i Sundbybergstunneln.   

 

Beräknad stomljudsnivå <44 dBA:  

Slipermatta, en elastisk matta på undersidan av sliper (insättningsdämpning upp till 12 dB enligt 

underlagsrapporten).  

 

 
Figur 4. Elastiskt mellanlägg på undersida av sliprar. 

 

 
6 Railway induced vibration, State of the art report, International Union of Railways, November 2017 
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Beräknad stomljudsnivå 44–54 dBA:  

Ballastmatta, elastisk matta under ballastgruset (insättningsdämpning upp till 22 dB enligt 

underlagsrapporten). 

 

 
Figur 5. Ballastmatta, elastiskt mellanlägg under ballast. 

 

Beräknad stomljudsnivå 54–57 dBA:  

Massa-fjädersystem ”Tråg” (insättningsdämpning upp till 25 dB). Ballasten läggs i ett betongtråg 

som står uppställt på fjädrar av stål eller gummi.   

 

 
Figur 6. Massa-fjädersystem (tråg). 

 

Beräknad stomljudsljudnivå 54–62:   

Ballastmatta+ vibrationsisolering av byggnader (insättningsdämpning upp till 30 dB). Denna 

lösning användes t ex vid överdäckningen av Södra station i Stockholm.  
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6.1.2 Förslag till åtgärder 

I underlaget för projektering av Mälarbanan prognostiseras 10 godståg per dygn år 2040, varav 

högst fem st nattetid. I Trafikverkets basprognos anges ett godståg per dygn. Enligt Trafikverkets 

anvisningar för bullerberäkningar ska dock lägst tre godståg antas, och att de företrädesvis går 

nattetid. Detta innebär att det kan bortses från godstågen vid dimensionering av stomljudsåtgärder, 

eftersom upp till fem överskridanden tillåts per natt. En robust lösning innebär dock att höjd tas för 

att mer än fem godståg kan passera per natt. En något mindre robust lösning är att 

järnvägsanläggningen dimensioneras för fjärrtåg.  

 

Sträckan som behöver åtgärdas är i stort sett densamma som anges i underlagsrapporten för att 

skydda befintlig bebyggelse. Dock behöver åtgärderna ha större effekt, eftersom den nya 

bebyggelsen ligger närmare spåret, har lätt trästomme och riktvärdet är något strängare. Åtgärderna 

behöver även dras ca 200 m längre västerut. I underlagsrapporten anges tom längdmätning 7+500, 

men för att skydda kv A, G och H bör de dras vidare till ca 7+700 (se Figur 7). Där byggnaderna är 

pålgrundlagda bör bankroppen göras mycket stabil för att ballastmattan ska ge avsedd effekt.  

 

Fjärrtåg dimensionerande 

Behovet av stomljudsisolering är 14–19 dBA. Byggnader med lätt trästomme kräver 

vibrationsisolering av spåren med ballastmatta, vare sig de grundläggs på berg eller är 

pålgrundlagda. En mycket effektiv ballastmatta bör läggas under de fyra spåren. Det betyder att 

insättningsdämpningen ska vara 20–22 dB, vilket ger en viss marginal till riktvärdena.  

 

Godståg dimensionerande 

Behovet av stomljudsisolering är mer än 25 dBA. Byggnader med lätt trästomme kräver både 

vibrationsisolering av spåren med ballastmatta och vibrationsisolering av byggnaderna, vare sig de 

grundläggs på berg eller är pålgrundlagda. Byggnader inom 20 m från närmsta spårmitt 

vibrationsisoleras.  

 

 
Figur 7. Röd linje: ungefärlig utbredning av stomljudsminskande åtgärder för byggnader med lätt trästomme.  

6.2 Vibrationer 

Vibrationer vid byggnader med pålgrundläggning minskas med snedpålning, ca 3:1, dvs 3 m lodrätt 

och 1 m åt sidan. Vid kv F, G och H bör en noggrann utredning göras innan val av stomme och 

andra vibrationsminskande åtgärder. Mätningar och beräkningar redovisade i Structor Akustiks 

rapport 2021-152 r02 visar att kännbara (komfortstörande) vibrationer uppgår till 2,4 mm/s på 

bjälklagen i byggnader med trästomme, att jämföra med riktvärdet 0,4 mm/s. I byggnader med tung 

Nya byggnader med trästomme 
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stomme beräknas de uppgå till 0,7 mm/s. Värdena avser tågtyp X40. Godståg kan ge upphov till 

väsentligt högre nivåer. Enligt Trafikverkets basprognos passerar dock färre än fem godståg 

nattetid år 2040. Därmed är godstågen inte dimensionerande för åtgärder.  

  

Det behövs alltså kraftfulla åtgärder, t ex vibrationsisolering av byggnaderna. Vid Liljeholmstorget 

i Stockholm har det gjorts genom att byggnaderna står på stålfjädrar.  

 

Där banan inte går på fast mark bör bankroppen göras mycket stabil, dels för att ballastmattan ska 

få avsedd effekt, dels för att minimera uppkomsten av kännbara vibrationer. Det kan innebära att 

järnvägen grundläggs på en pålad betongplatta. I planbeskrivningen för sträckan7 finns en 

principskiss för hur Sundbybergstunneln ska utformas (Figur 8). Under förutsättning att 

bottendelen består av betong är det en gynnsam utformning för att minska vibrationerna.   

 

 
Figur 8. Principskiss för utformning av Sundbybergstunneln. 

 

Växlar, spårkorsningar och andra avbrott i rälsen medför att beräknade nivåer ökar med omkring en 

faktor 2 och bör därmed inte finnas närmare än 50- 100 m från bostadsbyggnader. Enligt 

Underlagsrapport Buller8 är den närmsta växeln väster om tunnelöppningen ca 100 m från planerad 

bebyggelse (Figur 9). Om det ligger någon växel i tunneln framgår ej.  

 

 
7 GRANSKNINGSHANDLING, MÄLARBANAN Huvudsta – Duvbo, Sundbybergs stad, Solna stad och Stockholms 

stad, Stockholms län, Järnvägsplan, PLANBESKRIVNING, 2021-08-20 
8 Underlag till järnvägsplan – FÖR GRANSKNING Mälarbanan Huvudsta – Duvbo, Solna, Sundbybergs och 

Stockholms kommun, Stockholms län, Underlagsrapport Buller, TRV 2015/87751 2020-01-15 
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Figur 9. Växellägen för nya spåret markerade med gröna fyrkanter. Närmsta nya byggnadens (kv H) läge 

ungefärligt markerad med vit fyrkant.  

7 Giltighet och osäkerheter 

Beräkningsresultaten innehåller osäkerheter. Dels beror osäkerheten på bestämning av bullerkällans 

källstyrka, dels på modellen för beräkning av vibrationsutbredningen.  

 

Osäkerheten i angivna stomljudsnivåer är i storleksordningen ±5 dB. För vibrationer är de omkring 

± 30%.   


