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1 BAKGRUND 

Krokoms kommun arbetar med detaljplan för fastighet Hissmoböle 2:84 m fl, även 

kallad Forsbergs. Syftet är att skapa planmässiga förutsättningar för nybyggnad av 

bostäder, handel och kontor. För att utreda förutsättningarna för nybyggnad med 

avseende på vibrationer och stomljud har Tyréns AB fått i uppdrag att genomföra en 

vibrationsutredning. Det planeras för totalt 12 byggnader i 3–8 våningar inom 

planområdet. Byggnaderna ligger belägna som närmast ca 20 m väster om 

Offerdalsvägen och ca 35 m öster om järnvägen (Mittbanan), se Figur 1. 

 

 

 

Figur 1. Utklipp ur plankarta med förslagsskiss på nya byggnader (markerade i rött). 

2 UNDERLAG 

Följande kartunderlag ligger till grund för utredningen:   

• Skiss plankarta med föreslagen byggnation 

• Hissmoböle 2:84 Krokom Trafikbullerutredning, Rapport 306963-A, Tyréns AB, 

2020-09-08 

• Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknisk undersökning Hissmoböle 2:84 

mfl, Detaljplan Krokom Kommun, WSP 2020-10-23 

• Projekterings PM, Geoteknisk undersökning Hissmoböle 2:84 mfl, Detaljplan 

Krokom Kommun, WSP 2020-10-23 
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3 ÖVERSIKT BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN  

3.1 TRAFIKUPPGIFTER VÄG 

Trafikuppgifter på närliggande vägar är hämtade från Trafikverkets 

”Vägtrafikflödeskartan”. Enligt trafikbullerförordningen ska hänsyn tas till framtida 

trafik som har betydelse för bullersituationen varför trafikmängderna även är 

uppräknade till prognosår 2040 enligt Trafikverkets uppräkningstal EVA, daterad 

2020-06-15. Detta innebär en trafikökning med 15% för personbilar och 34% för 

lastbilar. 

 

Tabell 1. Trafikuppgifter vägtrafik, nuläge och prognosår 2040. 

Väg 

Antal fordon  

Årsdygnstrafik, [ÅDT] 
Andel tung trafik [%] 

Hastighet  

[km/h] 

Nuläge 
Prognos  

2040 
Nuläge 

Prognos  

2040 

Offerdalsvägen 1770 2060 8,5 11 50 

E14 6420 7530 12 16 50 

Föllingevägen 1750 2050 11,5 15 80 

 

3.2 TRAFIKUPPGIFTER SPÅR 

I Tabell 2 redovisas trafikmängder för nuläge samt prognostiserade trafikdata för 

tågtrafiken år 2040. Dessa data har hämtats från Trafikverkets trafik och 

transportprognoser, T20 och bullerprognos. Hastigheterna har hämtats från 

Trafikverkets hemsida NJDB (Nationell järnvägsdatabas) och avser största tillåtna 

hastighet (STH). 

 

Tabell 2. Trafikmängd spårtrafik – nuläge och prognosår 2040. 

Tågtyp 
Hastighet  

[km/h] 

Antal/dygn 
Medellängd  

[m] 

Maxlängd  

[m] 

Nuläge 
Prognos  

2040 
Nuläge 

Prognos  

2040 
Nuläge 

Prognos  

2040 

S-gods 100 3,6 0,6 602 572 630 630 

S-pass 110 4,7 1,8 331 230 417 450 

X50-54 110 0,3 1,8 110 110 110 110 

X60 110 8,7 17,5 75 75 75 75 

 

3.3 MARKFÖRHÅLLANDEN 

Enligt den geotekniska undersökningen består den översta jorden i området av 

varierande fyllningsjord. Fyllningen består främst av sand och grus men även lera och 

silt med en varierande tjocklek av 0,5-2m. Under fyllningsjorden förekommer siltig lera 

(främst i områdets nordvästra del) och siltig sand ned till 2,5-3m djup. Under siltig 

sand och siltig lera finns morän ned till berg på ca 4,5-5 m djup enligt provtagning. 

Enligt jorddjupskartan är jorddjupet till berg mellan 10 och 20 meter och anges som 

skifferberg. Skifferberg är en relativt mjuk och porös bergart som gör det svårt att 

avgöra gränsen mellan morän och berg.   
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4 RIKTVÄRDEN 

4.1 ALLMÄNT OM STOMLJUD OCH VIBRATIONER 

Med vibrationer avses vågor alstrade av spårtrafik och som via fasta material, 

exempelvis räl och mark, fortplantas till närliggande byggnader där de kan orsaka 

nedsatt boendekomfort. Vibrationer kan upplevas oavsett om tågen trafikerar spår i 

markplan eller i tunnel. Lågfrekventa vibrationer uppfattas som skakningar och 

benämns komfortvibrationer medan vibrationer med högre frekvenser inte uppfattas 

på samma sätt. De mer högfrekventa, i detta fall cirka 50 – 200 Hz, vibrationerna 

omvandlas till ljud, så kallat stomljud, som upplevs som lågfrekvent buller.  

4.2 KOMFORTVIBRATIONER 

Enligt Trafikverkets riktlinje, TDOK 2014:1021 (version 3.0), är riktvärdet avseende 

vibrationer i boendemiljö 0,4 mm/s (uppmätt i enlighet med SS 460 48 61). Detta får 

överskridas högst fem gånger per trafikårsmedelnatt (kl 22-06).  

 

Om riktvärdet för komfortvibrationer klaras kan risken för vibrationsskador på 

byggnader oftast uteslutas. Utomhus anses vibrationer från spårtrafik varken vara 

störande eller skadliga för människor som vistas i närheten. 

4.3 STOMLJUD 

Med stomljud avses högfrekventa vågor (ca 50-200 Hz) alstrade av spårtrafik och som 

via fasta material sprids till närliggande byggnader. Inne i byggnaden kan stommarna 

(väggar och bjälklag) sättas i svängning och då orsaka ett hörbart mullrande ljud. 

Stomljudsproblematiken är vanligast där spår dras inne i berg. På de avsnitt där spåren 

ligger i markplan dominerar vanligen det luftburna bullret över det stomburna bullret 

vilket innebär att stomljud endast i undantagsfall kan uppfattas i närbelägna 

byggnader. Exempel på detta undantag är byggnader med mycket god 

fasadljuddämpning, rum med fasad bort från spårtrafiken och källarlokaler. Det är 

framförallt inomhus nattetid som stomljud och vibrationer brukar upplevas som 

störande. De är inte fysiskt skadliga, men kan vara irriterande, obehagliga, tröttande 

och störa sömnen. 

 

Till skillnad från komfortvibrationer så finns det inte något skarpt lagkrav på stomljud 

från spårtrafik ovan jord. Enligt SS 25267:2015 (Byggakustik – Ljudklassning av 

utrymmen i byggnader – Bostäder)  

 

”När risk för stomburet ljud från trafik föreligger bör krav för detta fastställas 

inom projektet, om inte myndighetskrav på stomljud från trafik har tillkommit efter 

att denna standard blivit fastställd.” 

 

Inga nya myndighetskrav har tillkommit fram till dagens datum. Trafikverket anger i 

TDOK 2014:1021 (version 3.0), riktvärdet Maximal ljudtrycksnivå 32 dBA FAST 

inomhus vid nybyggnation av infrastruktur från järnvägstunnel och avser 

trafikårsmedelnatt (kl 22-06). Riktvärdet innebär att ljudnivån 32 dBA får överskridas 

högst fem gånger per natt. Medelvärde enligt mätmetod NT ACOU 098.  

 

I Stockholm har trafikförvaltningen Stockholms läns landsting tagit fram dokumentet 

Riktlinjer Buller och vibrationer, RiBuller (Dok. Id. SL-S-419701) vilken omfattar SL:s 

trafik. Vid bedömning av störning i bostad avseende stomljud är utgångspunkten att 

30 dBA SLOW bör innehållas för befintliga bostäder. Samma riktvärde gäller även för 
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nybyggnation. Dock bör beräknade värden vid nyprojektering inkludera en marginal 

om 3-5 dBA till riktvärdet. 

5 BERÄKNINGAR 

5.1 VÄGTRAFIK 

Under normala förhållanden med slät väg så ger vägtrafik i form av lastbilar och bussar 

inte upphov till problem med vare sig vibrationer eller stomburet ljud till intilliggande 

byggnader. Undantaget är dåligt underhållna vägar med t.ex. potthål eller farthinder 

som ligger extremt nära byggnaderna vilket kan ge upphov till vibrationer.  

 

I detta fall är minsta avståndet till Offerdalsvägen ca 20 m och skyltad hastighet är 50 

km/h. Detta sammantaget med en bygghöjd på max 3 våningar gör att risken för 

störningar i form av vibrationer eller stomburet ljud är låg avsett om byggnaderna 

uppförs med lätt eller tung stomme.  

 

Vid projektering av byggnaderna måste dock hänsyn tas till det luftburna ljudet från 

vägtrafiken vid dimensionering av fasader samt ev. vid utformning av lägenheterna. 

5.2 SPÅRTRAFIK 

Beräkningar är utförda för tågtyper i Tabell 2 med beräkningsmodell framtagen av FTA 

(Federal Transit Administration FTA Report No.0123, 2018). Modellen beräknar 

vibrationsöverföringen från tåg (tågtyp och hastighet), via mark och överföring till 

själva byggnaden och förstärkningar i densamma. I beräkningarna förutsatts att 

tåghjul och räls är i god kondition, ingen spårväxel finns inom aktuellt område 

plus/minus en tåglängd. Justeringar har gjorts i modellen för att bättre stämma 

överens med svenska förhållanden. 

 

Den typ av tåg som ger upphov till högsta vibrationsnivåer och stomljudsnivåer är 

godståg. Trafikverkets egna prognos anger 0,6 godståg/dygn 2040 jämfört med 3,6 

idag. Man bör dock ha i åtanke att Trafikverkets riktlinjer vid nybyggnation tillåter att 

riktvärdet för stomljud överskrids 5 ggr/natt. Därför har beräkningar utförts både för 

godståg och passagerartåg.  

 

Byggnaderna numreras enligt Figur 2 och avstånd till spår framgår av Tabell 3. 
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Figur 2. Namngivning av byggnaderna vid redovisning av beräknade vibrationsnivåer och stomljudsnivåer. 

 
Tabell 3. Avstånd från spår till respektive byggnad. 

Byggnad 
Avstånd 

från spår 

Antal 

Våningar 

A 45 m 4 vån. 

B 55 m 4 vån. 

C 35 m 4 vån. 

D 35 m 8 vån. 

E 80 m 8 vån. 

F 35 m 3 vån. 

G 135 m 3 vån. 

H 55 m 3 vån. 

I 35 m 3 vån. 

J 45 m 3 vån. 

K 120 m 3 vån. 

L 110 m 3 vån. 

 

5.2.1 ÖVERFÖRING VIA MARK TILL BETONGPLATTA PÅ MARK 

I detta fall förutsätts byggnaderna byggas med platta på mark som inte pålas till berg. 

Därmed förutsätts vibrationer gå från räl/slipers/ballast till mark och utbreder sig i 

markskikt mellan markyta och berg. Det relativt korta avståndet till berg (ca 5m) 

medför en förstärkning av vibrationerna jämfört med större avstånd till berg. 

Komfortvibrationer och stomljud har beräknats till lägenheter på plan ovan 

markplan/källarvåning. Resultaten för byggnader i betong respektive trä redovisas i 

Tabell 4. Generellt så minskar stomljudet med ökande våning medan 

komfortvibrationerna ökar.  

 

Byggnader i lättbyggnad medför generellt högre komfortvibrationer, i stort sett dubbla 

vibrationsnivåerna jämfört med byggnader i betong. Stomljudet blir å andra sidan lägre 

tacka vare lägre strålningsfaktor hos trä/gips jämfört med betong vilket ger ca 6 dB 

lägre stomljudsnivåer. 
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Tabell 4. Beräknade komfortvibrationer och stomljud i markplan för byggnader i betong grundlagda med 
platta på mark.  

Byggnad 

Komfortvibrationer Stomljudsnivå LAFmaxSLOW 

Godståg 

beräknad 

Persontåg 

beräknad 
Riktvärde 

Godståg 

beräknad 

Persontåg 

beräknad 
Riktvärde

1)

 

A 0,36 mm/s 0,10 mm/s 0,4 mm/s 31 dBASLOW 20 dBASLOW 30 dBASLOW 

B 0,28 mm/s 0,08 mm/s 0,4 mm/s 29 dBASLOW 22 dBASLOW 30 dBASLOW 

C 0,44 mm/s 0,12 mm/s 0,4 mm/s 33 dBASLOW 22 dBASLOW 30 dBASLOW 

D 0,44 mm/s 0,12 mm/s 0,4 mm/s 33 dBASLOW 22 dBASLOW 30 dBASLOW 

E 0,18 mm/s 0,04 mm/s 0,4 mm/s 25 dBASLOW 13 dBASLOW 30 dBASLOW 

F 0,44 mm/s 0,12 mm/s 0,4 mm/s 33 dBASLOW 22 dBASLOW 30 dBASLOW 

G 0,08 mm/s 0,02 mm/s 0,4 mm/s 19 dBASLOW   7 dBASLOW 30 dBASLOW 

H 0,28 mm/s 0,08 mm/s 0,4 mm/s 29 dBASLOW 22 dBASLOW 30 dBASLOW 

I 0,44 mm/s 0,12 mm/s 0,4 mm/s 33 dBASLOW 22 dBASLOW 30 dBASLOW 

J 0,36 mm/s 0,10 mm/s 0,4 mm/s 31 dBASLOW 20 dBASLOW 30 dBASLOW 

K 0,10 mm/s 0,02 mm/s 0,4 mm/s 20 dBASLOW   8 dBASLOW 30 dBASLOW 

L 0,12 mm/s 0,02 mm/s 0,4 mm/s 21 dBASLOW   9 dBASLOW 30 dBASLOW 

1)

 Det finns inget fastställt riktvärde för stomljud för spårtrafik ovan mark. Redovisat värde bedömer vi 

som ett lämpligt riktvärde att förhålla sig till.
 

 

 

5.2.2 ÖVERFÖRING VIA BERG TILL PÅLAD BETONGPLATTA 

I detta fall förutsätts byggnaderna byggs med platta som pålas till berg. Därmed 

förutsätts vibrationer gå från räl/slipers/ballast till berg och utbreder sig via berg och 

pålar upp till byggnaderna. Komfortvibrationer och stomljud har beräknats till 

lägenheter på plan ovan markplan/källarvåning. Med pålning till berg så blir resultaten 

mindre beroende av om byggnaden utförs i betong eller lättbyggnad, resultaten 

redovisas i Tabell 5. Generellt så minskar stomljudet med ökande våning medan 

komfortvibrationerna ökar. 

 

 

Tabell 5. Beräknade komfortvibrationer och stomljud i markplan för byggnader grundlagda med platta 
pålad till berg. 

Byggnad 

Komfortvibrationer Stomljudsnivå LAFmaxSLOW 

Godståg 

beräknad 

Persontåg 

beräknad 
Riktvärde 

Godståg 

beräknad 

Persontåg 

beräknad 
Riktvärde

1)

 

A 0,06 mm/s 0,02 mm/s 0,4 mm/s 35 dBASLOW 24 dBASLOW 30 dBASLOW 

B 0,04 mm/s 0,02 mm/s 0,4 mm/s 33 dBASLOW 22 dBASLOW 30 dBASLOW 

C 0,08 mm/s 0,02 mm/s 0,4 mm/s 35 dBASLOW 26 dBASLOW 30 dBASLOW 

D 0,08 mm/s 0,02 mm/s 0,4 mm/s 35 dBASLOW 26 dBASLOW 30 dBASLOW 

E 0,02 mm/s 0,01 mm/s 0,4 mm/s 29 dBASLOW 17 dBASLOW 30 dBASLOW 

F 0,08 mm/s 0,02 mm/s 0,4 mm/s 35 dBASLOW 26 dBASLOW 30 dBASLOW 

G 0,02 mm/s  0,01 mm/s 0,4 mm/s 23 dBASLOW 11 dBASLOW 30 dBASLOW 

H 0,02 mm/s 0,01 mm/s 0,4 mm/s 33 dBASLOW 22 dBASLOW 30 dBASLOW 

I 0,08 mm/s 0,02 mm/s 0,4 mm/s 35 dBASLOW 26 dBASLOW 30 dBASLOW 

J 0,03 mm/s 0,01 mm/s 0,4 mm/s 35 dBASLOW 24 dBASLOW 30 dBASLOW 

K 0,02 mm/s 0,01 mm/s 0,4 mm/s 23 dBASLOW 12 dBASLOW 30 dBASLOW 

L 0,02 mm/s 0,01 mm/s 0,4 mm/s 25 dBASLOW 13 dBASLOW 30 dBASLOW 

1)

 Det finns inget fastställt riktvärde för stomljud för spårtrafik ovan mark. Redovisat värde bedömer vi 

som ett lämpligt riktvärde att förhålla sig till.
 

 

Beräkningarna förutsätter att pålarna är helt stela (ej fjädrande). Om pålarna 

komprimeras i viss grad till följd av byggnadslasten så fås en resonansfrekvens över 

vilken vibrationerna isoleras. Detta kan detaljstuderas i senare skede. 



 

 

 

 

Uppdrag: 311015, Vibrationsutredning Forsbergs, Krokom 2021-01-27 

Beställare: Krokoms kommun Slutrapport 

 

O:\LUL\311015\AK\_Text\Rapport Vibrationsutredning Krokoms Kommun 20210127.docx 

10(10) 

6 RESULTAT OCH KOMMENTARER 

Pålning till berg ger lägre komfortvibrationer men riskerar högre stomljudsnivåer. 

Beräknade nivåer (vibrationer och stomljud) ska ses som indikationer på de nivåer som 

kan uppstå i planerade byggnader. För att få säkrare underlag krävs mätningar av 

vibrationer på plats och då helst även på en påle om pålning blir aktuell som 

grundläggningsmetod.  

 

6.1 GODSTÅG 

Idag passerar 3,6 godståg/dygn och prognosen för 2040 anger endast 0,6 

godståg/dygn. Därför kan man när det gäller stomljud bortse från beräknade nivåer då 

riktvärdet (som inte är ett lagkrav) får överskridas 5 ggr/natt enligt Trafikverkets 

riktlinjer. Vi har valt att ändå ta med stomljudet i diskussion nedan. 

 

Beräkningarna visar att byggnaderna G, K och L kan grundläggas antingen med platta 

på mark eller med pålar till berg utan att risken för komfortvibrationer eller stomljud 

ska överskrida riktvärden. Detta oavsett om man väljer att bygga i betong eller 

lättbyggnadsteknik (trä). För dessa byggnader bedömer vi att inga ytterligare 

mätningar eller undersökningar behövs med avseende på komfortvibrationer och 

stomljud.  

 

Om byggnad E uppförs i betong med platta på mark så bedömer vi att riktvärdena för 

komfortvibrationer och stomljud kommer att innehållas.  

 

För byggnaderna A, B, C, D, F, H, I och J är risken för att riktvärdena för 

komfortvibrationer och stomljud överskrids. För att minska risken att riktvärdet för 

komfortvibrationer överskrids rekommenderas att dessa byggnader grundläggs med 

pålning till berg. Nackdelen med detta är att stomljudsnivån riskerar att öka jämfört 

med platta på mark men för stomljud finns inget lagkrav för spårtrafik ovan mark. För 

att minimera risken för stomljud vid pålning till berg rekommenderas att byggnader 

uppförs med lättbyggnadsteknik. Det gäller då att även golvet på lägsta våningsplanet 

utförs med lättbyggnadsteknik som fribärande bjälklag över bottenplattan. Byggnader i 

betong med pålad grundläggning bör studeras i detalj i senare skede. 

 

6.2 PERSONTÅG 

Persontåg dragna av lok ger högre vibrationer och stomljud än persontåg med drivning 

i varje vagn (X50 och X60).  

 

När det gäller persontåg så är det enbart byggnad D som riskerar att överskrida 

komfortvibrationerna eftersom denna byggnad är 8 våningar hög. Därför 

rekommenderas att byggnad D grundläggs med pålar till berg. Övriga byggnader kan 

grundläggas med valfri grundläggning. 

 

6.3 REKOMMENDATION  

Komfortvibrationer bör dimensioneras utifrån godståg medan stomljud kan bedömas 

utifrån persontåg då stomljud inte finns angivet som lagkrav. 


