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Sammanfattning 
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 med mätning utreda 

stomljudsnivåer och vibrationer samt eventuellt behov av åtgärder vid den nya bebyggelsen.  

 

Vibrationsmätningar har utförts i marken intill spåret för att kunna användas till mer detaljerade 

prediktioner. Mätningarna gjordes och utvärderas för komfortvibrationer enligt SS 460 48 61. De 

högsta uppmätta värdena i mark av spårburna fordon som kan komma att passera spåret mer än 

5 gånger nattetid var 0,21 mm/s komfortvägd vibrationshastighet, vilket kom från en passage av ett 

västgående X40-tåg.  

 

Godståg kan ge upphov till högre värden. Några sådana passerade inte vid mättillfället. I framtiden 

visar Trafikverkets basprognos på färre än 5 godståg nattetid.  

 

Översiktliga beräkningar för vibrationshastigheten inomhus gjordes med metod beskriven i 

Nordtest acou 082. Utan åtgärder beräknas komfortvägda vibrationer uppgå till 0,68 mm/s i 

byggnader med tung stomme och 2,4 mm/s i byggnader med lätt trästomme, att jämföra med 

riktvärdet 0,4 mm/s.   

 

Möjliga åtgärder för att klara riktvärdet kan vara   

• En mycket stabil grundläggning av spåret  

• Djupgående grundläggning med källarplan eller garage minskar transmissionen av 

vibrationer från marken till byggnaden 

• Dimensionering av stomme som kan minska förstärkningen av vibrationer i byggnaden 

• Snedpålning av byggnader 

• Ett ökat avstånd mellan husgrund och spåret 

• Grundläggning av byggnader på vibrationsisolatorer 

 

Kombinationer av dessa åtgärder är nödvändiga. 

 

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 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 med mätning utreda 

stomljudsnivåer och vibrationer samt eventuellt behov av åtgärder vid den nya bebyggelsen.  

 

Här utreds risken för vibrationer över riktvärden vid byggnader grundlagda på mjuk mark (främst 

kv H och G, men även kv A, C, E och F).  

 

 
Figur 1. Planområdet (i färg) med kvartersnamn. [Belatchew Arkitekter AB] 

 

Vibrationsmätningar har utförts i mark för bedömning av förväntade nivåer i kommande 

bebyggelse.  

2 Bedömningsgrunder 

2.1 Komfortvibrationer 

Trafikverket redovisar sina riktlinjer i TDOK 2014:1021 ”Buller och vibrationer från trafik på väg 

och järnväg”. Där anges riktvärde 0,4 mm/s i bostäder för vad som beskrivs som ”en god eller i 

vissa fall godtagbar miljö”. Riktvärdet avser en trafikårsmedelnatt (22-06) och får  

överskridas högst fem gånger per natt. Riktvärdet avser komfortvägd hastighetsnivå i bostad 

uppmätt och utvärderad enligt SS 460 48 61 ”Vibration och stöt - Mätning och riktvärden för 

komfort i byggnader”. 

2.1 Relevanta Tågtyper 

Trafikverkets basprognos för Mälarbanan genom Sundbyberg 

(210415_trafikuppgifter_jarnvag_t21_och_bullerprognos_2040.xlsx) visar vilka tåg som kan 

komma att passera mer än 5 gånger per natt.  
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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 

 

Därmed är pendeltåg (X60) och X40 på båda ytterspåren relevanta för bedömningen av 

komfortvibrationer då de kan väntas passera fler än 5 gånger per natt. Högst 5 godståg beräknas 

passera per natt.  

3 Mätning 

Mätningar utfördes 2022-04-13 av Eric Berrez och Anders Nordström. Accelerometrar fästes på ett 

spett nedslaget i marken på placeringen redovisad i figur 2 nedan, 10 meter från spårmitten på det 

västgående spåret och 3 meter från befintlig byggnad. Accelerationen mättes i vertikal, tvärgående 

och längsgående riktning i förhållande till spåret. På sträckan finns inga växlar eller spårkorsningar. 

Rälsens ytråhet har inte kunnat bedömas.  

 

 
Figur 2. Mätspettets placering på planområdet, markerat blå pil. Röda kvarter är planerad bebyggelse. Gröna 

byggnader är befintliga. 
 

Marken under mätplatsen är mjuk, och avståndet till berggrunden är mer än 10 m. De planerade 

byggnaderna ska grundläggas med pålar. 
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Under mättiden passerade och uppmättes vibrationer från  

• nio X40-tåg, fem västgående och fyra östgående  

• 32 pendeltåg, 16 västgående och 16 östgående  

• ett västgående X2000 tåg  

 

Trafikförhållandena under mätperioden var normala.  

 

Mätningarna utvärderas för komfortvibrationer enligt SS 460 48 61 ”Vibration och stöt - Mätning 

och riktvärden för komfort i byggnader”. Översiktliga beräkningar gjordes med metod beskriven i 

Nordtest acou 082 ”Vibration and shock, evalation of annoyance”. 

3.1 Mätutrustning 

Följande instrument användes vid mätningarna: 

 
Tabell 2. Använda instrument 

Instrument Fabrikat Typ Serienummer Kalibreringsdatum 

Accelerometer PCB 393B12 42932 2021-07-07 

Accelerometer PCB 393B12 42933 2020-06-09 

Accelerometer PCB 393B12 42834 2021-07-07 

Datalogger Brüel & 

Kjær 

LAN-XI 

3050-A-060 

3050-109062 - 

Vibrationskalibrator MMF VC21 160172 2021-07-01 

Instrumenten är kalibrerade med spårbarhet till nationella och internationella referenser. 
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4 Mätresultat 

4.1 Uppmätta komfortvibrationer 

Resultatet av uppmätta komfortvägda vibrationshastigheter kan ses nedan i tabell 3. Endast de 

första passagerna av pendeltågen på varje spår redovisas. Övriga orsakade inte högre nivåer. Den 

högsta vibrationsnivån uppmättes från X2000-passagen. Då dessa passager inte väntas uppkomma 

mer än 5 gånger per natt anses nivåerna från X40-tågen i västlig riktning vara dimensionerande, där 

den högsta uppmätta komfortvibrationsnivån är 0,21 mm/s.  
 

Tabell 3. Uppmätta komfortvibrationer från tågpassager 

Tågpassage 

(typ/riktning/

passagenr.) 

Vertikal 

komfortvibrations

-nivå [mm/s] 

Längsgående 

komfortvibrations

-nivå [mm/s] 

Tvärgående 

komfortvibrations

-nivå [mm/s] 

Pendel/V/1 0,18 0,04 0,10 

Pendel/V/2 0,17 0,04 0,11 

Pendel/V/3 0,17 0,06 0,11 

Pendel V/4 0,18 0,06 0,11 

Pendel V/5 0,18 0,05 0,10 

Pendel V/6 0,19 0,06 0,11 

Pendel/Ö/1 0,13 0,05 0,08 

Pendel/Ö/2 0,12 0,05 0,09 

Pendel/Ö/3 0,12 0,04 0,07 

Pendel/Ö/4 0,13 0,05 0,07 

Pendel/Ö/5 0,12 0,05 0,08 

Pendel/Ö/6 0,08 0,03 0,04 

X40/V/1 0,21 0,07 0,13 

X40/V/2 0,19 0,06 0,12 

X40/V/3 0,18 0,05 0,11 

X40/V/4 0,17 0,05 0,10 

X40/V/5 0,17 0,05 0,11 

X40/Ö/1 0,11 0,05 0,09 

X40/Ö/2 0,10 0,05 0,09 

X40/Ö/3 0,10 0,05 0,09 

X40/Ö/4  0,08 0,05 0,08 

X2000/V/1 0,24 0,07 0,14 

 

Samtliga passager orsakar mest vibrationer i vertikal riktning. 8 Hz-tersbandet och de närmast 

intilliggande tersbanden dominerade, se figur nedan 
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Figur 3. Frekvensspektrum av komfortvägd vibrationshastighet vid den första uppmätta västgående X40-

passagen. 

4.2 Beräknade komfortvibrationer i byggnad 

Den översiktliga beräkningen enligt Nordtest acou 082 sker i tre steg – avståndsdämpning, 

övergången mellan mark och stomme samt förstärkning i byggnaden.  

 

 
Figur 4. Sektion av mark och planerad bebyggelse, kvarter G.  
 

I flervåningsbyggnader med trästomme utan källarplan beräknas följande värden för vertikal 

riktning:  

• Vid mättillfället var avståndet mellan spårmitt och mätplatsen 10 m. Enligt 

bebyggelseförslag kommer det närmaste ytterspåret läggas närmare, så att avståndet mellan 

spår och husgrund blir 8 m, se figur 4. Skillnaden i avstånd innebär beroende på vågtyp 

som maximalt kan uppgå i en förstärkning med faktor 1,5. 

• Vid övergång från mark till byggnad dämpas vibrationerna med faktor 0,8.   

• För träbyggnader är kunskapen mindre, men förstärkning i byggnaden av 

komfortvibrationer bedöms till en faktor 10. 

 

𝑉𝑖𝑏𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑛𝑖𝑣å 𝑖 𝑏𝑗ä𝑙𝑘𝑙𝑎𝑔
= 𝑣𝑖𝑏𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑛𝑖𝑣å 𝑖 𝑚𝑎𝑟𝑘 ∙ 𝑚𝑎𝑟𝑘, 𝑠𝑡𝑜𝑚𝑚𝑒 ∙ 𝑓ö𝑟𝑠𝑡ä𝑟𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑖 𝑏𝑦𝑔𝑔𝑛𝑎𝑑
= 0,2 ∙ 1,5 ∙ 0,8 ∙ 10 = 2,4 𝑚𝑚/𝑠 
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Under dessa förutsättningar bedöms X40-passagerna på västgående (närmsta) spår (som i 

mätningen uppgår i ungefär 0,2 mm/s vertikal riktning) uppgå till 2,4 mm/s i bjälklag vilket är 

väsentligt högre än riktvärdet på 0,4 mm/s i bostad.  

 

Tung stomme men i övrigt samma förutsättningar ger en lägre förstärkning i byggnaden (faktor 2,8 

i stället för 10) och därmed vibrationer i bjälklag på 0,68 mm/s, vilket är högre än riktvärdet på 

0,4 mm/s i bostad. 

 

Även de horisontella vibrationerna riskerar att orsaka överskridanden med en lättare stomme, 

varför byggnadens grundläggning bör anpassas för att minimera horisontell rörelse, t.ex. 

snedpålning, djup grundläggning eller garage under byggnaden.  

 

Enligt beräkningar med är det svårt att innehålla riktvärdet med en lätt stomme. Ett antal faktorer 

påverkar dock möjligheten att klara riktvärdena med en trästomme. Dels kan den planerade 

grundläggningen av spåret leda till lägre vibrationsnivåer i marken. Grundläggningen bör vara 

mycket stabil, t ex pålad betongplatta. I planbeskrivningen för sträckan1 finns en principskiss för 

hur Sundbybergstunneln ska utformas (Figur 2). Under förutsättning att bottendelen består av 

betong är det en gynnsam utformning för att minska vibrationerna. Förstärkningen i byggnaden kan 

bli mindre om stommen konstrueras så den inte har resonanser i de tersband som tågpassagerna 

orsakar mest vibrationer i - tersbanden mellan 6,3 och 12,5 Hz. Att bygga på längre avstånd från 

spår kan också vara ett sätt att minska komfortvibrationerna. Ytterligare ett sätt är att grundlägga 

byggnaderna på vibrationsisolatorer, vilket gjorts t ex vid Södra stationsområdet och 

Liljeholmstorget i Stockholm.  

 

 
Figur 2. Principskiss för utformning av Sundbybergstunneln. 

 

Godståg kan ge upphov till väsentligt högre värden. Några sådana passerade inte vid mättillfället. I 

framtiden visar Trafikverkets basprognos på färre än fem godståg nattetid. Därmed är godstågen 

inte dimensionerande för åtgärder. Även växlar och spårkorsningar medför väsentligt högre 

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

län, Järnvägsplan, PLANBESKRIVNING, 2021-08-20 
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vibrationsnivåer, omkring en faktor 2. Enligt Underlagsrapport Buller2 är den närmsta växeln väster 

om tunnelöppningen ca 100 m från planerad bebyggelse (Figur 3). Om det ligger någon växel i 

tunneln framgår ej.  

 

 
Figur 3. Växellägen för nya spåret markerade med gröna fyrkanter. Närmsta nya byggnadens (kv H) läge 

ungefärligt markerad med vit fyrkant.  

 
 

 
2 Underlag till järnvägsplan – FÖR GRANSKNING Mälarbanan Huvudsta – Duvbo, Solna, Sundbybergs och 

Stockholms kommun, Stockholms län, Underlagsrapport Buller, TRV 2015/87751 2020-01-15 


