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Presentationens innehåll

• Nätverk & standarder vibrationer & stomljud

• Inventering av vibrationer in Sverige

• EpiVib – Hälsa & vibrationer

• Bullersamordningen

• Stomljud sömnstudie

• Åtgärder – spont & förstärkt spår

• Fysiologisk reaktion vid sömn

• Jämförelse mellan vibrationer och buller avseende störningsgrad

• Framtidsutsikt
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Nätverk & standarder vibrationer & stomljud

• SIS Svensk Standard TK 111 AG 3 ordförande

Vibrationers påverkan på byggnader

• ISO TC 108/SC2 WG8 svensk expert

Vibrationer & stomljud från jvg

• EIM Noise Group speaker

European Railway Infrastructure Managers

• UIC Vibration Network ordförande

Internationella tågunionen

• Markvibrationskommitten ledamot

Sveriges geotekniska förening
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Completed

Half of Western Mainline (~250 km) 

between Gothenburg

and Stockholm was completed 2016 

~500 houses

West Coast Line (~300 km) between

Gothenburg and Lund

has been completed 2017

~300 houses

Ongoing

Half of Southern Mainline (~350 km) 

between Malmö and Stockholm has 

been completed September 2018 

~300 houses and the next part is 

planned to be completed spring 2019

Western Main line

Southern Main line

West Coast Line

Mapping of vibration from railways in Sweden
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EpiVib (AMM Göteborgs Universitet) – hälsoeffekter 

av exponering för vibrationer från tågtrafik

Arbets- och miljömedicin

• Intervjuer

• Enkätundersökning

• Beräkning av exponering

• Registerstudie
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Områden

Arbets- och miljömedicin
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Enkät

• 35 011 enkäter utskickade

• 7679 svar (22 %)

Arbets- och miljömedicin

Avstånd

till järnväg 

(m)

fick enkäten fyllde i enkäten

<50 694 216 (31.1%)
50 – 100 1,729 528 (30.5%)
100 – 200 4,646 1,157 (24.9%)
200 – 300 4,985 1,194 (24.0%)
300 – 500 8,089 1,870 (23.1%)
>500 13,308 2,434 (18.3%)
saknas 1,560 280 (17.9%)
Total 35,011 7,679 (21.9%)
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Arbets- och miljömedicin

Andel ”mycket störda” vid olika avstånd
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Beräkna vibrationsexponering

• Geologi (markklass) vid 
huset och närmaste 
punkten vid järnvägen –
SGU 

• Huvudlagrets djup –
SGU

• Tågtrafik, STH –
Trafikverket

• Databas med mätningar i 
området – Trafikverket

• Beräknad markvibration

• Beräknad bullernivå

Arbets- och miljömedicin
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Pågående registerstudie

• Länka data

• Etiskt tillstånd

• Primärvård, sjukhusvård, recept

• Statistisk analys – epidemiologi

• Studien avslutas under 2019

Arbets- och miljömedicin



11 2018-11-07

Matilda Arnesson - Master Thesis Sound & Vibration 

• Publicerad 2016

• Studie av överföringsfaktor mellan

mark & hus baserat på ca 50 hus

• Överföringsfaktor från grundmur till 

golv baserat på ca 600 hus

• Modell baserad på mätvärden från 

nästan 2000 hus

• Länk till publikationen: 

http://publications.lib.chalmers.se/r

ecords/fulltext/246350/246350.pdf

http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/246350/246350.pdf
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Stomljud - Bullersamordningen

• Myndighetssamverkan

• Buller, vibrationer & stomljud

• TRV, SNV, FoHM, BoV

• Tomas Jerson, WSP

• Rekommendation max 35 dBA fast

• Alla myndigheter stod bakom rek.

• Länk till rapporten på Naturvårdsv.: 
https://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-

samhallet/miljoarbete-i-sverige/buller/stomljud-

%20riktvarden-spar-vagburen%20trafik-151117.pdf

https://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/buller/stomljud- riktvarden-spar-vagburen trafik-151117.pdf


13 2018-11-07

SÖMNSTUDIE STOMLJUD 

MIKAEL ÖGREN

Arbets- och miljömedicin
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Stomljud från tågtrafik

Arbets- och miljömedicin
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Arbets- och miljömedicin
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Studieupplägg

N=23 (12 kvinnor, 11 män)

Ålder: 18-30 år

BMI: 17.4-25.4 kgm-2 Fördelning av nätter (LAF,max)
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Arbets- och miljömedicin

EEG Aktivering
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***
***

*
**

Enkätresultat – sömnstörning
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Sammanfattning

35 dB LAF,max: Liten påverkan endast på hjärtfrekvens

40 dB LAF,max: Ökad hjärtfrekvens, självrapporterad störning ökar, mer 

mellandjup sömn

45 dB LAF,max: Ökad sömnstörning, indikationer på fragmenterad sömn, 

minskad djupsömn

Tågljudet med mer högfrekvent innehåll ger starkare effekt än det som 

domineras av lägre frekvenser.

Ingen effekt på många av makrostrukturparametrar
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• UIC (Internationella tågunionen) står bakom 

denna gedigna rapport på 80 sidor från 2017 

om vibrationer från tåg, kan laddas ned som 

pdf gratis: 

https://uic.org/IMG/pdf/vibration_report_v2.pdf

https://uic.org/IMG/pdf/vibration_report_v2.pdf
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Furet i Halmstad – ex på åtgärd i spår

• Sydvästra Sverige längs Västkustbanan mellan Göteborg och Lund

• Dom i Miljödomstolen att vibrationerna ej får överstiga 1,0 mm/s vägd rms
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Åtgärder i befintlig miljö:

metall spont

• fast lager av sand 2-3 m underlagras av lerig 

silt 5-10 m djup som underlagras av siltig lera

• Spontvägg 12-18 m djup

• 100 m längs spåret
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Spont Furet – geophoner
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Tågpassager

– Signifikant reduktion vertikalt

vibrationsnivåer 8m, 16m, 32m

– Effektivare nära sponten: max 

nivåer reducerat med 50% på 8m, 

med 30% på 32m, ingen reduktion

på 64m

– Ingen ökning av vibrations-

nivåerna på andra sidan spåret 0,0 

1,0 

2,0 

3,0 

4,0 

5,0 

Before 

After 

Maximala vibrationsnivåer 

-16m -8m           8m 16m 32m 64m 

Spont Furet – vibrationsmätningar
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New and thicker ballast layer and 
Under Sleeper Pads (USP),
started late summer 2014 and was
finished in November 2014.

Sheet pile wall

Vibration mitigation measures Furet – next step
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Vibration mitigation measures Furet – remove old ballast
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Vibration mitigation measures Furet – new ballast



28 2018-11-07

Vibration mitigation measures Furet – mounting old rail
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Vibration mitigation measures Furet – new usp sleeper
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Slutresultat spont, USP, ny och väl packad ballast

• Ett hus återstod med för höga nivåer  bakom sponten

• Två hus återstod längs sträckan med ny ballast

• Samtliga tre erbjöds förvärv

• Minst två fastighetsägare tackade nej

• Erbjudandet kvarstår i framtiden även för eventuella nya ägare
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• Rapport om fysiologiska 

reaktioner under sömn under 

inverkan av relativt låga 

vibrationsnivåer

länk till rapport: 

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2

077/41118/1/gupea_2077_41118_

1.pdf

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/41118/1/gupea_2077_41118_1.pdf
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• Syfte att kunna värdera 

buller och vibrationer 

likvärdigt

• Länk till svensk rapport:

http://www.amm.se/wp-

content/uploads/2016/12/20

14-Nr-2-Jämförelse-av-

fysiologisk-respons-vid-

exponering-för-buller-eller-

vibrationer.pdf

• Länk till artikel:

http://www.mdpi.com/1660-

4601/14/7/805/pdf

http://www.amm.se/wp-content/uploads/2016/12/2014-Nr-2-Jämförelse-av-fysiologisk-respons-vid-exponering-för-buller-eller-vibrationer.pdf
http://www.mdpi.com/1660-4601/14/7/805/pdf


33 2018-11-07

Framtidsutsikt

• Fortsatt arbete med inventeringar längs banor med godstrafik

• Forskningsansökan om allmänstörning dagtid stomljud & vibrationer

• Forskningsansökan om att utveckla modellen med jorddjup för hela 

Sveriges järnvägsnät

• Försöka skapa en databas för vibrationer med flera länder i Europa

• Försöka arbeta fram nationellt riktvärde stomljud inom Trafikverket
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