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Vibrationsutredning till detaljplan 
Horngäddan 8, Centrum, Borås Stad. 

1. Beställare:

Borås Stad, Samhällsbyggnadsförvaltningen genom Michaela Kleman 
michaela.kleman@boras.se 
Beställarens kontaktperson, J onatan Westlin, j onatan. westlin@borås.se 

2. Uppdragsbeskrivning:

Uppdraget har föranletts av att Borås Stad, Samhällsbyggnadsförvaltningen, önskar ta 
reda på om det förekommer komfortstörande markvibrationer inför detaljplan Borås 
centrum. 

Utföra uppmätningar av vibrationsstörningar i området enligt Svensk Standard SS 460 
48 61 "Vibration och stöt- Mätning och riktvärden för bedömning av komfort i 
byggnader." människans påverkan. 

Att utreda om det förekommer markvibrationer från befintlig järnväg och vägtrafik 
som kan påverka framtida byggnader. 

Utföra uppmätningar av vibrationsstörningar i området enligt Svensk Standard SS 02 
52 11 "Vibration och stöt - Riktvärden för vibrationer i byggnader orsakade av 
pålning, spontning, schaktning och packning." 

Redovisa och kommentera mätresultaten. 
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3. Underlag:

Vibrationsutredning till detaljplan 
Horngäddan 8, Centrum, Borås Stad 

Dokument: Anläggning: Mark 
0258Vibrationsutrednin 

Daterad: 2022-01-31 

Dokumentstatus: 
Utrednin° 

Svensk Standard SS 460 48 61 "Vibration och stöt - Mätning och riktvärden för 
bedömning av komfort i byggnader" 

Svensk Standard SS 02 52 11 "Vibration och stöt - Riktvärden för vibrationer i 
byggnader orsakade av pålning, spontning, schaktning och packning." 

- Trafikverkets dokumentation och föreskrifter TDOK 2014:1021 och TDOK
2016:0246

- Banverkets skrift Buller och vibrationer från spårbunden linjetrafik 2006-02-01 Dm.
S02-4235/SA60.

- PM Geoteknik inför detaljplan Horngäddan 8, Borås Stad utförd av COWI uppdaterad
januari 2020

- PM Stomljud Göteborg-Borås, en del av nya stambanor Göteborgs Stad, Mölndals
stad, Härryda kommun, Bollebygds kommun, Marks kommun och Borås Stad, Västra
Götalands län Jämvägsplan, Lokaliseringsutredning 2021-11-23 Ärendenummer TRV
2019/1823

- PM Vibrationer Göteborg-Borås, en del av nya stambanor Göteborgs Stad, Mölndals
stad, Härryda kommun, Bollebygds kommun, Marks kommun och Borås Stad, Västra
Götalands län Jämvägsplan, Lokaliseringsutredning 2021-11-23 Ärendenummer TRV
2019/1823

Samrådshandling för lokaliseringsutredning Göteborg-Borås, 2021-04-19
Ärendenummer TRV 2019/1823.

4. Mätansvarig:

Max Olsson, FTK AB 

5. Tidpunkt för mätning:

Vibrationsmätning har utförts under tiden 2021-10-25 - 2022-01-31. 

3 



Handläggare: 
Max Olsson 

6. Mätpunkter:

Vibrationsutredning till detaljplan 
Horngäddan 8, Centrum, Borås Stad 

Dokument: Anläggning: Mark 
0258Vibrationsutrednin° 

I området har vibrationsmätningarna utförts på följande ställen . 

. . 

Flygfoto hämtat från Eniro 

Daterad: 2022-01-31 

Dokumentstatus: 
Utrednino 

Mätningarna utfördes under följande datum på respektive mätplats triggnivån för 
inkommande vibration har satts till 0,05 mm/s. Mätningen har utförts som obevakad mätning. 
Givarna i mätpunkt 5 - 12 har i varit monterade nere i brunnar. 

Mätpunkt 1-4 2021-11-15 -2021-11-25 på husgrund och mätpunkt 18-20 på bjälklaget 
våning 6. Avstånd till närmsta befintliga spår ca 80 meter. 
Mätpunkt 5-8 2021-11-25 -2021-12-06 monterade i brunn. Avstånd till närmsta befintliga 
spår ca 70 meter. 

Mätpunkt 9-12 2022-01-18 -2022-01-31 monterade i brunn. Avstånd till närmsta befintliga 
spår ca 7 5 meter. 
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Före vibrationsmätningen påbörjades inventerades området med avseende på trafik 
spårbunden såväl som väg. I söder har vi riksväg 40 med en skyltad hastighet på 70 km/h. I 
öster har vi Varbergsvägen med skyltad hastighet 50 km/h, inne på utredningsområdet har vi 
Brodalsgatan. 

I nordväst har vi järnvägen, uppmätt hastighet på tågen har varit 20 - 30 km/h då vi har varit 
på plats, enligt trafikverket kan hastigheten uppgå till 70 km/h. 

8. Överföring från vibrationskälla till omgivningen:

Vibrationerna från spårburen linjetrafik och vägtrafik på intilliggande gator fortplantas i form 
av ytvågor. Detta sker när tåg passerar ojämnheter eller att dess hjul är ojämna. Likaså uppstår 
ytvågor när trafik på närliggande gator passerar ojämnheter i gatan såsom brunnslock och 
farthinder. 

Risken för vibrationer och stornljud liten och kan på ett enkelt sätt byggas bort. Vid 
stomljudsisolering av en byggnad skiljs byggnadskonstruktionen från marken med :fjädrande 
element eller mattor mellan betongkonstruktioner. En möjlighet är att lägga 
stomljudsisolering / elastiska mellanlägg i bärande väggar längst ned i huset. 
En dialog med akustiker bör alltid ske när detaljprojektering görs för byggnaderna. 

9. Mätutrustning - Mätmetod:

Den mätutrustning som används är ett toppvärdes- och grafregistrerande instrument av typ 
INFRA Master 4010. 
Mätsystemet uppfyller de krav som fastställs i Svensk Standard SS 460 48 61 "Vibration och 
stöt - Mätning och riktvärden för bedömning av komfort i byggnader" samt 
Svensk Standard SS 02 52 11 "Vibration och stöt - Riktvärden och mätmetod för vibrationer i 
byggnader orsakade av pålning, spontning, schaktning och packning". 

Instrument Fabrikat Typ Fabr.nr 
Vibrationsmätare Infra Master 4010 2277 
Node Infra VlO 9776 
Node Infra V12V 20270V 
Node Infra V12L 20270L 
Node Infra V12T 20270T 

Mätonoggrannheten för hela mätsystemet ligger inom+/- 3%. 
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10. Mätmetod inkommande vibration:

Daterad: 2022-01-31 
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Utrednin 

In.kommande vibration mäts och fungerar som trigger för komfortmätningen. Givaren mäter 
ett ovägt toppvärde. 
Inkommande vibration mäts för att utreda huruvida kommande byggnad utsätts för vibrationer 
som kan orsaka skador på byggnaden. Mätningen görs enligt Svensk Standard SS 02 52 11 
"Vibration och stöt - Riktvärden för vibrationer i byggnader orsakade av pålning, spontning, 
schaktning och packning." 

11. Mätmetod komfort:

Komfortvibrationema mäts för att bedöma människans påverkan av vibrationer. 
Mätningen görs enligt Svensk Standard SS 460 48 61 "Vibration och stöt - Mätning och 
riktvärden för bedömning av komfort i byggnader" 

Denna vibrationshastighet ska underskrida 0,4 mm/s (vägt RMS-värde) för att underskrida 
måttlig störning. 

Komfortmätningen görs i X-, Y- och Z led (V=Vertikal, L=Longitudinell, T=Transversell). 
Då inkommande vibration har triggat komfortmätningen registreras händelseförloppet grafiskt 
i vertikal, longitudinal och transversal riktning under 40 sekunder. 

12. Riktvärde:

Riktvärdet enligt Svensk Standard SS 460 48 61 är 0,4 - 1,0 mm/s RMS för måttlig störning. 
Vibrationen i skiktet "måttlig störning" ger i vissa fall anledning till klagomål. 
Vibrationer större än 1,0 mm/s benämns sannolik störning. I skiktet "sannolik störning" är 
vibrationerna kännbara och upplevs av många som störande. 

Eller som det står i Trafikverkets dokument TDOK 2014: 1021" Vid högre vibrationsnivåer än 
0,4 mm/s (vägt RMS-värde) kan vibrationerna bidra till att förstärka störningsupplevelsen." 
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13. Mätresultat:

Triggnivån för inkommande signal sattes till en början till 0,05 rnm/s för att om möjligt få 
med även elmotorvagnar och Rc6 lok med vagnar men höjdes till 0,1 rnm/s för att minska 
antal gånger registrering görs då extern påverkan såsom personbilspassager sätter igång 
mätningen. 

Högsta uppmätta vibrationshastighet från varje mätplats redovisas. 
V, PEAK ( ovägd signal) mäter inkommande vibration som startar den triaxiella givaren som 
registrerar komfortmätningen, vägd signal RMS i vertikal, longitudinal och transversal 
riktning. 

V PEAK V, RMS (1s) L, RMS (1s) T, RMS (1s) Datum 
och tid 

Mätplats 1 Mätplats 2 Mätplats 3 Mätplats 4 
Mätplats 1-4 0,565 0,005 mm/s RMS 0,005 mm/s RMS 0,005 mm/s RMS 21-11-23
trig. 0, 1 mm/s (1s) (1s) (1s) kl.12.23
mm/s 

Mätplats 5 Mätplats 6 Mätplats 7 Mätplats 8 
Mätplats 5-8 0,510mm/s 0, 105 mm/s RMS 0,015 mm/s RMS 0,005 mm/s RMS 21-12-02
trig. 0, l (1s) (1s) (1 s) kl.21.36
mm/s 

Mätplats 9 Mätplats 10 Mätplats 11 Mätplats 12 
Mätplats 0,345mm/s 0,210 mm/s RMS 0,025 mm/s RMS 0,005 mm/s RMS 22-01-29
9-12 (Is) (]s) (1s) kl.02.53
trig. 0,1
mm/s

14. Kommentar till mätresultat:

Uppmätta vibrationer (vägt RMS-värde) underskred under den aktuella perioden gränsen för 
"måttlig störning" med marginal. 

I enli het med Svensk Standard SS 460 48 61 

0,4-1,0 rnm/s 

>1,0 rnm/s

Upplevelsen av vibrationer varierar beroende på såväl fysiologiska som psykologiska 
faktorer. Störningar som uppkommer på grund av vibrationer kan yttra sig i form av 
koncentrationssvårigheter, trötthet eller sömnstörningar. 
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15. Framtida planerad Götalandsbana

Trafikverket har tagit fram lokaliseringsutredning Göteborg-Borås. 

Daterad: 2022-01-31 

Dokumentstatus: 
Utrednino 

Öster om Viared förgrenar sig den nya järnvägen. Bibanan som viker av norrut mot centrala 
Borås berör detaljplanen för kvarteret Horngäddan 8. 

Nedanstående bild och beskrivning är hämtad från Trafikverkets utredning. 

,,,7 Station Borås, Osdal
-

I 
Trafikverkets förslag på sträckningar dec 2021 

Enligt Trafikverkets PM Vibrationer Göteborg-Borås, en del av nya stambanor Göteborgs 
Stad, Mölndals stad, Härryda kommun, Bollebygds kommun, Marks kommun och Borås Stad, 
Västra Götalands län Järnvägsplan, Lokaliseringsutredning 2021-11-23 Ärendenummer TRV 
2019/1823, sida 53 och 54, 7.5.9. Korridor Osdal/Borås C (Bl lA) 
"Inom korridoren finns det främst moräner och berg men även områden av isälvssediment 
där risken för vibrationer från järnvägen är större. 
Områden med isälvssediment finns i Härsåsen och längs järnvägen norrut till Borås C. 
Då inga bostadshus i driftskedet beräknas få vibrationer som överskrider riktvärdet bedöms 
effekten av korridoren som försumbar." 

Trafikverkets PM angående vibrationer stämmer bra med vår slutsats och våra uppmätta 
resultat att riktvärdet på 0,4 mm/s vägd RMS underskrids. 
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16. Sammanfattning/ Slutsats:
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Enligt vår bedömning behövs det ej göras några åtgärder inför nybyggnation i området för att 
dämpa vibrationer från befintlig järnvägs- och vägtrafik, enligt uppmätta vibrationsresultat då 
dessa ligger väl under satta riktvärden. 

Ur komfortsynpunkt såsom människor upplever vibrationerna har det under den aktuella 
perioden inte registrerats några värden som uppgått till skiktet "måttlig störning". Högsta 
uppmätta vibrationshastighet underskrider gränsen för "måttlig störning" 0,4 mm/s RMS vägd 
hastighet med god marginal. 

V arken för människorna som vistas i byggnad eller för att förhindra att skador ska uppkomma 
på byggnadskonstruktioner. 
Med utgångspunkt från den nuvarande trafiken och uppmätta vibrationsnivåer kommer inte 
vibrationsnivåerna i planerade bebyggelsen att överstiga 0,4 mm/s RMS, på planerad 
bebyggelse. 
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