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Abstract

Utbredning av markvibrationer och stomljud från järnväg

Propagation of vibrations and ground-borne noise
caused by railway traffic

Martin Jägeberg

The problems with train-induced vibrations are increasing with heavier and faster
trains. Therefore the work with propagating vibrations is of outmost importance, and
that is what this thesis relates to.
     To get a sensible idea of the propagation, calculation models are often used.
Propagation calculation models takes into account factors such as distance to the
railway, the ground material and the velocity and weight of the train. This work is
mainly about finding suitable existing models and, if necessary, adjust them to be more
useful with modern trains and railways. 
     The report contains the work of adjusting one such model and does, despite the
fully functional adjusted model, describe how much more there can be done within
this topic. Finally, a few tips about specific areas that preferably should be studied to
get even further knowledge about the troublesome problems from railways.
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SAMMANFATTNING	

Med tåg som går i högre hastighet än förut och tåg som går tyngre las-
tade än förut upplever också omgivningen störningar från järnvägen i 
större utsträckning. För att få bukt med dessa problem jobbar man idag 
hårt för att försöka förutse utbredningen av vibrationer från järnväg. 
Med anledning av detta initierade Vectura idén till detta arbete. För att 
på bästa sätt kunna beräkna storleken på vibrationerna och oljudet från 
tågen behöver man hjälp av beräkningsmodeller. En beräkningsmodell 
kan ta hänsyn till faktorer som avstånd till järnvägen, vilket material 
som marken består av och förstås tågets hastighet och tyngd. 

Arbetet går ut på att hitta en lämplig beräkningsmodell som kan 
användas som hjälpmedel. Genom att undersöka vilka befintliga mo-
deller det går att få tillgång till kan en modell väljas ut och vid behov 
anpassas för att fungera ännu bättre. 

Rapporten beskriver hur en äldre modell anpassas till modernare 
förutsättningar och, även om den här modellen blev användbar, hur 
mycket mer det går att göra inom ämnet med rätt kunskaper. Slutligen 
ges förslag till just hur det skulle gå att komma vidare inom ämnet och 
vilken riktning som är lämplig att gå. 
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1 INLEDNING 
Alla  har  vi  någon  gång  irriterats  av  och  stört  oss  på  det  oljud  och  de  
skakningar som närliggande tågtrafik ger upphov till. Skakningarna 
kommer av lågfrekventa vibrationer i marken där spåret ligger på lös 
mark, t.ex. lera. Det oljud som uppfattas förutom det ljud som själva 
tåget ger upphov till kommer av högfrekventa vibrationer i berg, så 
kallat stomljud. Detta är vanligt förekommande i närheten av tunnlar 
eftersom dessa ofta går genom berg och intilliggande byggnader ofta är 
grundlagda på samma berg. När de högfrekventa vågorna kommer i 
kontakt  med husets  grund och dess  väggar  uppstår  ljud.  I  vissa  stom-
typer kan det även uppstå resonans, enligt samma princip som gäller 
för en stämgaffel. 

Denna problematik har blivit större i takt med att ambitionerna att 
effektivisera har gjort att tågen både blivit tyngre lastade och går med 
högre hastigheter än tidigare. Som följd av detta ökar kraven på att 
kunna förutse vibrationsnivåerna. I Sverige, ett långsträckt land med en 
väldig variation avseende marktyp, är analys och beräkning av mark-
vibrationer och stomljud oerhört komplext. 

För att kunna bedöma vilka vibrations – och ljudnivåer som kan 
uppkomma måste många olika faktorer beaktas. Dessa delas normalt in 
efter tillhörighet till en av tre kategorier: källa(tåget), väg(vågornas väg 
genom marken) och mottagare(byggnaden som utsätts och människan 
inuti byggnaden). Vilka och hur många parametrar som tas med i ana-
lysen är en svår balansgång mellan förenklingar som kraftigt underlät-
tar beräkningarna och risken att svaret inte blir exakt nog. Att området 
är så komplext har till följd att det saknas bra praktiskt tillämpbara be-
räkningsmodeller i Sverige. I dagsläget görs många bedömningar end-
ast baserade på erfarenhet, något som på grund av de många olika 
marksammansättningarna kan ge svar med stor osäkerhet och som gör 
det svårt för personer utan erfarenhet att komma in i branschen. 

Syftet med detta examensarbete är att ge en inblick i vilket materi-
al och vilka tillgängliga beräkningsmodeller som existerar på mark-
naden idag. Genom en undersökning av befintliga beräkningsmodeller 
är målet att antingen hitta en modell som är användbar i det praktiska 
arbetet med att bedöma utbredning av markvibrationer och stomljud, 
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alternativt finna en eller flera modeller som med enklare justeringar och 
anpassning går att använda.   
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2 BAKGRUND 

2.1 Problembeskrivning 
Det finns flera olika typer av modeller för att beräkna utbredning av 
vibrationer. I grunden är dessa antingen av empirisk eller numerisk 
natur. Empiriska modeller baseras på insamlad information från en data-
bas eller på uppmätta värden. De kan användas för att beräkna utbred-
ningen av vibrationer men anses ofta vara för begränsade till de speci-
fika förutsättningar för vilka det empiriska underlaget är insamlat. Nu-
meriska modeller behandlar oftast bara en del av vibrationsprocessen, 
t.ex. bara spåruppbyggnaden eller bara utbredningen i mark. Många 
datorprogram inom området tar hänsyn till åtminstone ett par av dessa 
delar men väldigt få eller inga program fungerar för hela kedjan av vib-
rationerna. Noggrannheten och tillförlitligheten hos de numeriska mo-
dellerna är emellertid större än hos de empiriska. 

Bland datormodeller finns ytterligare två olika typer, tvådimens-
ionella respektive tredimensionella. Tvådimensionella modeller har 
varit och är fortfarande vanligast men för att få ett så verkligt utslag 
som möjligt bör en tredimensionell modell användas. Dessa kräver 
dock ansenligt mycket högre datorkapacitet och har därför inte kunnat 
användas på ett bra sätt tidigare. I och med utvecklingen på datorfron-
ten ges större och större möjligheter att använda tredimensionella mo-
deller, Hall (2000). 

Vectura Consulting AB har initierat denna utredning för att före-
taget är i behov av en modell som är användbar för uppskattning av 
vibrationsnivåer i ett tidigt skede. Ingen av de tidigare beskrivna mo-
dellerna uppfyller erforderliga krav för den användning Vectura har 
tänkt sig. De numeriska modellerna fungerar inte eftersom de inte be-
handlar hela vibrationsprocessen och är för avancerade när endast en 
enklare uppskattning efterfrågas. De empiriska modeller som finns 
fungerar inte helt till följd av vissa begränsningar hos dem. 

2.2 Avgränsningar 
Den stora frågan angående hur marken beaktas vid beräkningar av vib-
rationers utbredning är huruvida den ska anses heterogen eller homo-
gen. Marken är naturligtvis heterogen men det är en heterogenitet som 
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är svår, för att inte säga omöjlig, att överblicka. För att få praktisk till-
lämpbarhet i en beräkningsmodell måste marken anses homogen eller 
skiktad (där de olika materialen i marken antas ligga i jämna lager). 
Målet med detta arbete är att komma fram till en modell som är prak-
tiskt användbar och som kan ge ungefärliga värden för vibrationerna 
och stomljudens utbredning. Därför är tanken att utgå från det enklaste 
fallet, homogena markförhållanden. 
 Avgränsningar för arbetet görs till vissa givna parametrar. För att 
få största användbarhet av modellen anses de parametrar av störst in-
tresse vara: 

· Tågets axeltryck 
· Tågets hastighet 
· Marktyp(berg, lera etc.) 
· Avstånd mellan källa och mottagare 
· Grundläggningstyp och typ av stomme hos omkringliggande 

byggnader 
 

2.3 Litteraturstudie 
Det finns en del litteratur som behandlar andra frågeställningar inom 
området utbredning av markvibrationer och stomljud från järnväg. 
Gemensamt mellan dessa är att de nästan uteslutande fokuserar på 
problemet med att utbredningssimuleringarna inte blir tillräckligt verk-
lighetstrogna och hur man kan utveckla dem genom att göra det mer 
avancerat. Till skillnad från dessa går detta arbete ut på att hitta enkla 
modeller som är användbara för att förutse vibrationsutbredningen i ett 
tidigt skede. 
 Lars Hall(2000) belyser i sin doktorsavhandling ”SIMULATIONS 
AND ANALYSES OF TRAIN-INDUCED GROUND VIBRATIONS: A 
comparative study of two- and three-dimensional calculations with actual 
measurements” de ökade problemen med markvibrationer från järnvä-
gen och hur man på ett mer exakt sätt ska kunna förutse dess effekter. 
Detta gör Hall genom att jämföra verkliga vibrationsmätningar, tagna 
från en plats utanför Göteborg som har problem med stora vibrationer 
från tåg i hög hastighet, med analyser från diverse tvådimensionella 
modeller men framförallt med analys från en tredimensionell modell. 
Författaren drar i avhandlingen slutsatsen att mer avancerade tredi-
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mensionella modeller skulle behövas för att göra mer exakta uppskatt-
ningar men hänvisar till problematiken med bristande datorkapacitet. 
Eftersom avhandlingen är skriven för mer än ett decennium sedan har 
det redan nu hänt väldigt mycket i datorutvecklingen och det är också 
troligt att det finns mer avancerade modeller för analys. Minst lika vik-
tigt som avancerade modeller är enligt författarens slutsatser under-
sökningarna av marken inför modelleringen. Dåliga och missvisande 
jordprover ger undermåliga analyser oavsett modelleringsverktyg. 
 Al Suhairy (2000) behandlar, i en rapport för Sveriges Provnings- 
och Forskningsinstitut, tre olika typer av tåg och deras olika upphov till 
vibrationer. Med mätningar utförda på flera platser i Västsverige analy-
seras vibrationer i tre dimensioner för godståg, Intercity-tåg och X2000. 
Mätresultaten anses av Al Suhairy själv täcka ett för begränsat hastig-
hetsspann för att ge underlag för en empirisk beräkningsmodell, något 
som annars hade varit av intresse i detta arbete. 
 Komplexiteten beträffande vibrationsvågors utbredning i berg-
massa behandlas i licentiatavhandlingen ”Inventory of geomechanical 
phenomena related to train-induced vibrations from tunnels” av Andreas 
Eitzenberger(2006). I denna avhandling beskrivs grunden till vibration-
er från spårtrafik relativt ingående, både svenska och internationella 
standarder belyses och vibrationsdämpande åtgärder undersöks. Av-
handlingens fokus ligger på att vidare undersöka hur vibrationsvå-
gorna propagerar och beter sig vid olika diskontinuiteter i bergmassa, i 
huvudsak olika typer av sprickor. Bergmassor räknas i regel som ho-
mogena och elastiska medan sprickorna i själva verket kan ge upphov 
till både dämpning och förstärkning av vibrationerna. 
 Överlag finns det mycket litteratur som behandlar vibrationspro-
cessen som sådan och beskriver hur den går till. Under denna kategori 
faller också presentationsmaterial som använts till diverse föreläsningar 
inom ämnet, sådant finns det gott om. Mätningar och undersökningar 
gjorda i och för specifika projekt är till stor användning då dessa är till-
gängliga. De kan ge praktiskt användbar och aktuell information som 
ofta inte finns med i mer akademiskt inriktade skrifter. Exempel finns 
från stora järnvägsprojekt i västra och södra Sverige. 
 Litteraturen som studeras är en betydande del av arbetet eftersom 
metodiken går ut på att endast undersöka befintligt material. Litteratu-
ren läses till att börja med för att få grundläggande förståelse om mark-
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vibrationer och stomljud från järnväg. Sedan undersöks publikationer-
na med mål att utläsa vilken eller vilka beräkningsmetoder och mo-
deller som beskrivs och har använts. 
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3 VIBRATIONER FRÅN JÄRNVÄG – ALLMÄN 
BESKRIVNING 

3.1 Inledning 
Vibrationer uppstår av de laster som tåget påverkar rälsen och därefter 
spåruppbyggnaden med. Tågets tyngd i sig ger en statisk last som på-
verkar underbyggnaden men det är när denna sätts i rörelse längs spå-
ret som de verkligt stora vibrationerna kommer till. Hur vibrationerna 
sedan utvecklas beror på markens egenskaper.  Vanligtvis delas vibrat-
ionsprocessen in i tre delar: källan till vibrationerna, vibrationernas ut-
bredningsväg och mottagaren. En överblick av vibrationsprocessen ses i 
Figur 3.1. 

 
Figur 3.1 Vibrationer från tunnel, Wennblom (2004)  
 

3.2 Källan till vibrationerna 
De påverkande faktorer som tillhör källan är allt det som har med tåget, 
spåren och spåruppbyggnaden att göra, det vill säga det som påverkar 
vibrationernas uppkomst. Det är också i denna del av vibrationsproces-
sen som de reducerande åtgärder med bäst effekt kan genomföras. 
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Olika typer av ballastuppbyggnader, gummimattor och fjädringsan-
ordningar är några av dessa åtgärder. Enligt Eitzenberger (2008) är vik-
tiga faktorer till vibrationernas uppkomst: 

· Tågets massa 
· Avstånd mellan hjulaxlar 
· Antal hjulaxlar 
· Hjulens ojämnhet 
· Rälsens ojämnhet 
· Tågets hastighet 
· Tyngden på spåruppbyggnaden 

 

3.3 Vibrationernas utbredningsväg 
Utbredningen av vibrationsvågorna i marken är väldigt komplicerat 
och kommer därför inte beskrivas i detalj i detta arbete. I korthet kan 
dock sägas att vibrationerna sprider sig i form av antingen P-vågor, S-
vågor eller Rayleigh-vågor (ytvågor). 

En P-våg kallas även tryckvåg och breder ut sig genom att pressa ihop 
respektive förtunna material, Figur 3.2. 

 

Figur 3.2 Principskiss av en P-våg, Al Suhairy (2000) 

 
En S-våg kallas även skjuvvåg och flyttar materialet i vertikalled eller 
horisontalled längs utbredningsvägen, Figur 3.3. 

The arrow shows the direction that the wave is moving.
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Figur 3.3 Principskiss av en S-våg, Al Suhairy (2000) 

En Rayleigh-våg är till skillnad från P – och S–vågorna en våg som bre-
der ut sig på markytan och inte nere i marken. Rayleigh-vågen har en 
rullande verkan, likt en vattenvåg, och förflyttar material i såväl verti-
kalled som i horisontalled på markytan, Figur 3.4, Al Suhairy (2000). 

 
Figur 3.4 Principskiss av en Rayleigh-våg, Al Suhairy (2000) 
 

3.4 Mottagare 
I begreppet mottagare räknas såväl påverkade byggnader som de män-
niskor som finns i byggnaderna. Hos byggnaderna i sig påverkar 
grundläggningstypen, stommens konstruktion och mängden ljud-
absorberande material(t ex mattor och mjuka möbler) vilken ljudnivå 

The arrow shows the direction that the wave is moving.

The arrow shows the direction that the wave is moving.
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vibrationerna ger upphov till, Al Suhairy (2000). Människor uppfattar 
och påverkas olika av vibrationer och stomljud beroende på faktorer 
som ålder, kön, vilken fysisk position man befinner sig i och vilken fre-
kvens det är på vibrationerna, Eitzenberger (2008).  

För att en byggnad ska skadas av vibrationer krävs nivåer som är 
många gånger  större  än de nivåer  som finns  för  komfortkrav.  Att  vib-
rationer från järnväg ska ha en skadande påverkan på byggnader är 
därför väldigt osannolikt och i detta fall inte intressant att studera. 

3.5 Krav och standarder 
För att reglera ljudnivå och vibrationsnivå som uppkommer från järn-
vägen finns krav och riktlinjer att följa. I Sverige finns riktlinjer fram-
förallt från olika statliga verk såsom Banverket, Naturvårdsverket och 
Boverket m.fl. De riktlinjer som ställs av vart och ett av verken grundas 
ofta på hur deras eget intresseområde påverkas och inte någon större 
helhetsbild. Internationellt fungerar det på ett liknande sätt, många 
länder har krav och riktlinjer från flera håll. 
 Anledningen till att det är på detta vis är att det finns 
många faktorer att ta hänsyn till vid bestämning av riktvärden för ljud-
nivåer. Som en generellt accepterbar högsta nivå brukar 30 dB använ-
das, i kontorslokaler och andra lokaler som bara används dagtid kan 
något högre värden accepteras medan lägre värden efterfrågas i sam-
band med t.ex. sjukhusverksamhet. Olika rekommendationer görs för 
olika frekvenser eftersom det mänskliga örat uppfattar vissa frekvenser 
betydligt starkare än andra. Vissa riktlinjer för maximala ljudnivåer tar 
hänsyn till att man som människa påverkas mindre om de höga nivåer-
na inte uppkommer så ofta. En lägre ljudnivå som uppstår ofta kan vara 
mer påfrestande än en betydligt högre ljudnivå som sällan uppstår, 
Eitzenberger (2008). 
 Beroende på om järnvägen i fråga är nybyggd, ombyggd 
eller om den är befintlig ställs olika krav på vilka ljudnivåer den får ge 
upphov till. Av ekonomiska orsaker går det inte att ställa samma krav 
på en gammal järnväg som på en ny, det skulle kosta alltför mycket att 
bygga om de befintliga järnvägarna till standard som hos nybyggda. 
 En gemensam standard håller på att utvecklas av 
ISO(International Organization for Standardization) för hur järnvägs-
byggnation bör utföras med avseende på stomljud och vibrationer. 
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Denna standard är uppdelad i flera delar, varav endast den första är 
utgiven. Den första delen behandlar stomljud och vibrationer från järn-
väg generellt medan de efterföljande sex mer i detalj ska behandla olika 
kritiska områden. För mätning av ljud- och vibrationsnivåer finns det 
en standard utgiven som anger bl.a. vilken typ av instrument som ska 
användas, hur många mätningar som ska göras och på vilket avstånd 
mätningarna ska utföras. 
 



 
 

12 
 

4 BERÄKNINGSMODELLER 

4.1 Inledning 
I detta kapitel redovisas den modell jag har valt att utgå ifrån, vilka 
brister den har och på vilket sätt den anpassas för att bli användbar. 

4.2 Studerad beräkningsmodell 
För att få till en enkel och övergriplig beräkningsmodell används 
Kurzweils beräkningar från en artikel publicerad 1979 i Journal of Sound 
and Vibration som utgångspunkt. Artikeln har sitt ursprung i det ökade 
besvär boende upplevde av vibrationer från tunnelbanor. Beräkningar-
na är därmed utförda på och anpassade till tunnelbanor och inte till 
tyngre och snabbare tåg vilket det i detta arbete finns behov av. Mo-
dellen är empirisk, vilket betyder att den baseras på insamlad informat-
ion från en databas eller på uppmätta värden, Hall(2000). 

Dessvärre innefattar inte det empiriska material som modellen 
bygger på markvibrationer i väldigt lösa marker såsom lera. Av denna 
anledning kommer endast problematiken med uppkomsten av stom-
ljud att kunna betraktas med hjälp av denna modell. 

Beräkningsmodellens grundformel ger vibrationsnivån ( ) i 
väggen inuti  ett  rum i  en till  tunneln närliggande byggnad och skrivs  
som 

 ( ) = ( ä ) − − −  (dB)  (4.1)   

där ( ä ) är vibrationsnivån vid tunnelväggen och utläses ur 
Figur 4.1. 

,  och  är försvagningen av vibrationerna i marken(ground), 
mellan marken och byggnaden(ground-building) och i byggna-
den(buildning). 
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Figur 4.1  Tunnelväggens vibrationsspektra i jord för tåghastigheten 60 km/h 

(Kurzweil, 1979). 
 
Figur  4.1  visar  värdet  på  ( ä ) för ett helt vibrationsspektra. 
Värdena är uppmätta för betongtunnlar i så kallad ”normaljord”, vilket 
kan antas vara en medelfast jord som t.ex. morän i Sverige. För tunnlar i 
berg gäller generellt 6 dB lägre värden än i Figur 4.1 och för ståltunnlar 
gäller värden 4 dB högre än i Figur 4.1. Figuren visar mätvärden för 15 
olika vibrationsspektran för vilka den markerade svarta linjen är ett 
medeltal och visar därmed de värden som är lämpligast att använda i 
en generell beräkning. 
 Vibrationernas reducering när de passerar genom jorden visas i 
Figur 4.2. Figuren innehåller värden på reduceringen för avstånd upp 
till 30 m från tunnelväggen.  för jord bestäms ur Figur 4.2 medan  
för berg bestäms med formeln 

 ( ) = 10 log {( + )⁄ } (dB)  (4.2) 

där  är avståndet från tunnelcentrum till tunnelväggen och  är av-
ståndet från tunnelväggen till observationsplatsen. 
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Figur 4.2  Vibrationsförsvagningen i jord för avstånd upp till 30m från tun-

nelväggen (Kurzweil, 1979). 

Vibrationsförsvagningen till följd av övergången mellan mark och 
byggnad  är beroende av hur byggnaden är grundlagd och vilken 
marktyp som råder. I fall där marken består av jord och byggnaden har 
en tung stomme grundlagd på fundament eller pålar sätts = 15 ± 5 
dB eftersom dessa grundläggningstyper tillsammans med den tunga 
stommen reducerar nivån på de vibrationer som förs över från marken 
till  byggnaden.  Är  byggnader  grundlagda  på  jord  i  form  av  platta  på  
mark eller om byggnaden har en lätt stomme ges ingen reducerande 
effekt och  sätts till  0.  All grundläggning på berg ger = 0 dB ef-
tersom det i dessa fall inte finns något mjukt dämpande material i över-
gången från mark till byggnad, Kurzweil (1979). Dit räknas även pål-
grundläggning på berg när marken i övrigt består av jord. Eftersom 
pålarna leder ljud bra räcker kontakten som pålarna ger berget och 
byggnaden för att motverka jordens dämpande effekt 
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 Inuti byggnaden ges vibrationsminskningen av bjälklagen mellan 
våningsplanen och anses för byggnader med tung stomme vara = 3 
dB/våning. För byggnader med lätt stomme anses dämpningen mellan 
våningarna vara försumbar och sätts därför till = 0 dB/våning. 
 Efter att vibrationsnivån i väggen beräknats med (4.1) ska detta 
värde räknas om med formeln 

                     ( ) = ( ) − 20 log + 37             (4.3) 

där  är frekvensen för respektive frekvens i vibrationsspektrat. Denna 
formel beräknar om vibrationsnivån i väggen till ljudnivå i luften, 
Kurzweil (1979). 

4.3 Föreslagen beräkningsmodell 
För att anpassa modellen (4.1) till att inte bara gälla för lätta och relativt 
långsamtgående tunnelbanetåg måste en rad justering göras. För att få 
bästa praktiska tillämpbarhet anpassas modellen för ett så kallat 
”worst-case scenario”, de värden som ger sämst utfall används. Grund-
formeln är densamma 

                      ( ) = ( ä ) − − −            (4.1) 

men justering av vissa termer behöver göras. Vibrationsnivån vid tun-
nelväggen ( ä ) som ges av Figur 4.1 baseras på tåghastigheten 
60 km/h och axellasten 6,0 ton. Baserat på personlig kommunikation(H. 
Naglitsch) föreslås följande justeringar av ( ä ) för att anpassa 
nivån till snabbare och tyngre tåg. Hastighetsjusteringen 

 +10 log               (4.4) 

där  är den aktuella hastigheten och  är referenshastigheten 60 
km/h. Formel (4.4) beskriver hur vibrationsnivån förändras exponenti-
ellt och logaritmiskt vid högre eller lägre hastighet än referenshastig-
heten eftersom vibrationsnivån är exponentiellt och logaritmiskt pro-
portionell mot hastigheten. Tyngdjusteringen 

 +10 log                (4.5) 
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där  är aktuell axellast och  är referensaxellasten 6,0 ton för tunnel-
banetåg, Naglitsch(2012). Formel (4.5) beskriver hur vibrationsnivån 
förändras logaritmiskt vid högre eller lägre axellast än referensaxel-
lasten eftersom vibrationsnivån är logaritmiskt proportionell mot axel-
lasten. 

Värdet på ( ä ) måste beräknas för hela vibrations-
spektrat, d.v.s. enskilda värden beräknas för de olika angivna frekven-
serna för att sedan vägas ihop i form av ett logaritmiskt medelvärde. 
Innan värdena vägs samman justeras de med en så kallad A-vägning. 
Det mänskliga örat uppfattar olika frekvenser olika bra. A-vägningen är 
ett sätt att dämpa låga frekvenser och förstärka medelhöga frekvenser 
för att efterlikna det mänskliga örat. 
 Av de vibrationsförsvagande termerna har endast en 
smärre justering gjorts av  för jord. Tanken var att göra en anpassning 
som gäller för större avstånd än 30 m från tunnelväggen. Från Figur 4.2 
framgår att redan för avstånd på 30 m ges en dämpande effekt på 30 
dB, vilket är en väldigt stor försvagning. Med tanke på att modellering-
en sker med sämsta scenario som utgångspunkt är det inte troligt med 
en större vibrationsdämpning än 30 dB och = 30 dB antas där-
för(efter personlig kommunikation med Henrik Naglitsch) som maxi-
malt värde även för de fall där avståndet är större än 30 m. En ytterli-
gare addition är två vibrationsreducerande åtgärder som läggs till som 
alternativ, en i form av ballastmatta och en i form av så kallade flytande 
spårlager. På detta sätt syns effekten av de genomförbara dämpande 
åtgärderna redan i uppskattningsfasen. 
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5 BERÄKNINGSMALL OCH BERÄKNINGSEXEM-
PEL 

5.1 Beräkningsmall 
Baserat på den anpassade modellen arbetades en enklare beräknings-
mall i Microsoft Excel fram. I mallen anges: 

· tågets hastighet 
· tågets axeltryck 
· avstånd mellan tunnelcentrum och tunnelvägg 
· avstånd mellan tunnelvägg och byggnad 
· marktyp(jord eller berg) 
· typ av byggnadsstomme(tung eller lätt) 
· antal våningsplan upp till observationspunkt 
· om tunneln är av stål 
· om det finns reducerande åtgärder i form av flytande spårlager 

eller ballastmatta 

Efter inmatning av dessa indata genereras ett slutgiltigt värde på 
( ). Alla beräkningar ligger dolda i modellen och den visar endast 

indata och renderat svar för att få modellen så överskådlig och lättarbe-
tad som möjligt. De önskemål som specificerades i början av arbetet 
tillgodoses alla för stomljud. Det är nu även möjligt att få fram hur stor 
effekten blir av vibrationsdämpande åtgärder genom att reduktion för 
flytande spårlager eller ballastmatta kan göras. Som nämnt tidigare till-
låter inte det empiriska underlaget på vilket Kurzweils beräkningsmo-
dell är baserad att denna tillämpning används i fall med marktypen 
lera. 

5.2 Beräkningsexempel 
5.2.1 Ljudnivå i byggnad 30 m från bergtunnel 

I detta exempel studeras ett fall med en byggnad som ligger 30 m från 
en bergtunnel. Bergtunneln har avståndet 4 m från centrum till tunnel-
väggen. Övriga indata enligt Figur 4.3. För att visa skillnaden vid an-
vändande av vibrationsdämpande åtgärder utförs detta exempel i tre 
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delar, utan åtgärd, med ballastmatta och med flytande spårlager. Ef-
tersom tunneln ligger i berg är någon större reducering av vibrationer-
na längs vägen inte att förvänta. När avståndet dessutom är så pass litet 
som 30 m mellan tunnel och byggnad bör höga nivåer uppnås, vilket 
passar jämförelsen bra. Resultaten redovisas i Figur 4.3, Figur 4.4 och 
Figur 4.5. 

 

Figur 4.3 Indata i närheten av bergtunnel utan vibrationsdämpande åtgärd. 

 

Figur 4.4 Indata i närheten av bergtunnel med ballastmatta. 
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Figur 4.5 Indata i närheten av bergtunnel med flytande spårlager. 

Exemplet visar tydligt på effekten hos vibrationsreducerande åtgärder, 
i synnerhet vid flytande spårlager. Det visar även att trots det korta av-
ståndet mellan byggnaden och tunneln och det dåligt reducerande 
bergmaterialet går det med rätt vibrationsreducerande åtgärd att 
komma ned på relativt låga ljudnivåer. 

5.2.2 Ljudnivå i byggnad 30 m från ståltunnel i jord 

Detta exempel bygger till stor del på samma förutsättningar som det 
föregående. Istället för en bergtunnel är det en ståltunnel som ligger i 
jord. Avstånden 30 m mellan byggnad och tunnel samt 4 m mellan tun-
nelcentrum och tunnelvägg är detsamma för att tydliggöra skillnaden. 
Beräkningarna är utan reducerande åtgärd. Resultatet visas i Figur 4.6. 
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Figur 4.6 Indata i närheten av ståltunnel i jord utan vibrationsdämpande åt-
gärd. 

Vid en snabb jämförelse med föregående exempel kan det konstateras 
att nivån är omkring 20 % lägre när marktypen är jord istället för berg. 

5.2.3 Jämförelse av tågtyper 

Detta jämförande exempel ska visa skillnaden mellan olika tågtyper. 
Två fall studeras: 

· X2000 med hastighet 200 km/h och axellast 19 ton. 
· Godståg med hastighet 100 km/h och axellast 25 ton. 

Jämförelsen sker för betongtunnel i jord på avståndet 50 m från tun-
neln. Avståndet mellan tunnelcentrum och tunnelväggen är 5 m. Ingen 
vibrationsdämpande åtgärd är vidtagen. Övriga indata enligt Figur 4.7. 
Resultatet redovisas i Figur 4.7 och Figur 4.8. 

 

Figur 4.7 Indata för X2000 med hastighet 200 km/h och axellast 19 ton. 
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Figur 4.8 Indata för godståg med hastighet 100 km/h och axellast 25 ton. 

Tydligt i detta exempel är att trots X2000-tågets dubbla hastighet jäm-
fört med godståget är ljudnivån bara ca 10 % högre. Detta visar på ef-
fekten av de 6 ton mer i axellast som godståget har. 
 Exemplet kan också användas för att visa komplexiteten 
med att göra spår som passar olika tågtyper eftersom det är olika fak-
torer hos olika tåg som i huvudsak ger upphov till vibrationerna.  

5.2.4 Hastighetens påverkan på ljudnivån 

I detta avslutande exempel redovisas i Figur 4.9 ljudnivåns beroende av 
vilken hastighet tåget har och hur detta skiljer sig för de olika markty-
perna jord och berg. Beräkningar görs för de fyra hastigheterna 50 
km/h, 100 km/h, 150 km/h och 200 km/h. Övriga parametrar är iden-
tiska för alla fyra beräkningar. 
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Figur 4.9 Ljudnivå för olika tåghastigheter i jord respektive berg. 

Tydligt är att hastigheten har som störst påverkan när den även ökar 
som mest procentuellt. Det kan antas att kurvorna planar ut alltmer vid 
ännu högre hastigheter. Vad som är intressant av detta exempel är hur 
stor skillnad det kan göra att begränsa tågens hastighet genom tätorter 
eftersom det är vid låga hastigheter en ökning har som störst påverkan 
på ljudnivån i intilliggande byggnader. 
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6 RESULTAT OCH ANALYS 
Slutprodukten som kommit ur arbetet är en enkel men funktionell be-
räkningsmodell för uppskattning av vilka ljudnivåer som vibrationer 
från järnväg kan ge upphov till inuti närliggande byggnader när mar-
ken består av jord eller berg.  
 Modellerna som undersöktes under arbetet var till stor del avan-
cerade datorbaserade modeller som kräver mycket av både datorkapa-
citet och vana av programmet. Viss svårighet låg i att förstå alla de fak-
torer som programmet tog hänsyn till. För att uppfylla målet med arbe-
tet fick enklare modeller undersökas, modeller som både är mycket 
äldre och med betydligt smalare användningsområde.  
 Med goda kunskaper i t.ex. MATLAB eller MathCAD hade en be-
tydligt bättre och mer avancerad modell kunnat åstadkommas. Med 
sådana kunskaper och kontakt med företag som har den typen av be-
räkningsmodeller hade fler modeller kunnat undersökas noggrant. Ar-
betet har visat att det finns flera beräkningsmodeller som är baserade 
på MATLAB eller MathCAD, t.ex. EDT (ElastoDynamics Toolbox). 
 Syftet att ge en inblick i marknadens utbud av beräknings-
modeller för uppskattning av vibrationer och stomljud kan anses upp-
fyllt. Givetvis ges inte en fullständig bild av marknaden, det skulle 
kräva en långt djupare kartläggning, men för att uppnå den inblick som 
beskrivs i syftet är det fullgott.  
 Målet med detta arbete var att utarbeta en beräkningsmo-
dell som skulle fungera för markvibrationer i fasta markmaterial så som 
jord och berg likväl som i lösare lermark. Detta mål uppnåddes inte till 
fullo eftersom den resulterande modellen endast fungerar vid mark av 
jord och berg. Att grunden för beräkningsmodellen är empirisk gör att 
det är mycket svårt med en kombination mellan olika marktyper med 
så olika egenskaper som berg och lera. Vilken typ av mark mätningarna 
utförs på är inte en variabel som är särskilt lätt att ändra under insam-
landet av det empiriska underlaget. 
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7 SLUTSATSER OCH DISKUSSION 
Markvibrationer och stomljud från järnväg utgör ett ämne som är rela-
tivt okänt för många och kunskaperna inom området är väldigt begrän-
sade. Detta skapar svårigheter för en oerfaren person att sätta sig in i 
ämnet. Mängden material är förvisso tämligen god men ofta uppstår 
svårigheter med att erhålla materialet. Mycket av materialet är också 
gammalt. Troligen är det så att mycket ny information inte publiceras 
av konkurrensskäl. Samma anledning gör att detta arbete saknar en 
väldigt viktigt informationskälla, nämligen muntliga intervjuer. I en 
bransch där merparten av arbetet är rent erfarenhetsbaserat är känslan 
att  intervjuer  har  möjlighet  att  ge  kunskap  som  inte  finns  tillgänglig  i  
litteraturen. En idé fanns i början av arbetet om att genomföra inter-
vjuer som stöd till litteraturen men detta lades ned efter avrådan från 
branschkunnig. 

Det studerade ämnesområdet är mycket stort och om vibrations-
processen behandlas noggrant leder det till omfattande arbeten. Därför 
är avgränsningar en viktig del när undersökningar och analyser av vib-
rationer ska göras. Avgränsningarna ger dock stora förenklingar och 
därmed upphov till osäkerhet avseende noggrannheten hos resultaten. 
 
För stomljudsdelen kan konstateras att den resulterande modellen upp-
fyller de krav som från början ställdes på den och därmed också tillgo-
doser en stor del av målet med arbetet. Tyvärr uppfylls inte målet med 
en modell som även behandlar mark bestående av lera. Det visade sig 
att dessa två delar är för olika för att båda behandlas av samma enkla 
modell. 

I fall av enklare beräkningar med många antaganden bör en upp-
delning  göras  mellan  mycket  lösa  och  mycket  hårda  marktyper.  Ef-
tersom olika faktorer påverkar olika i olika fall blir ofta något av fallen 
drabbat vid förenklingar, vilket leder till att resultatet får låg tillförlit-
lighet. 

Konkurrensen inom branschen gör  att  det  är  svårt  med undersö-
kande arbete. Bra material finns men det är svårt att få tillgång till det. 

De flesta modeller som används för att bedöma utbredningen av 
markvibrationer och stomljud från järnväg är avancerade datormo-
deller. Den Microsoft Excel-baserade beräkningsmallen som är resulta-
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tet av detta arbete utgör ett komplement till mer avancerade modeller 
och visar fördelarna en enklare modell har inom vissa delar av bedöm-
ningsarbetet. 
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8 FÖRSLAG TILL FORTSATTA STUDIER 
Med tanke på att det ursprungliga målet inte uppfylldes till fullo skulle 
fortsatta studier kunna göras inom samma område men med fokus på 
att skapa en beräkningsmall för markvibrationer i lösa leror, då detta är 
ett stort område med mycket osäkerheter. En sådan studie skulle kom-
plettera resultatet av detta arbete. 

För en person med mer erfarenhet av datorprogram som MATLAB 
och MathCAD skulle en bredare analys och jämförelse av befintliga 
modeller med fördel kunna göras.  

Genom att följa akustiker i deras dagliga arbete skulle det praktiska 
arbetet med att beräkna vibrationer och stomljud kunna kartläggas mer 
noggrant. Därigenom skulle en större förståelse erhållas för hur an-
passningen av beräkningsprogram borde gå till. Eftersom det var en del 
av målet med detta arbete skulle en vidare måluppfyllnad nås genom 
sådana fortsatta studier.      

Finns möjlighet att göra mätningar i fält skulle olika vibrations-
dämpande åtgärder kunna kartläggas mer noggrant än idag. 
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