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1 BAKGRUND 

WSP har på uppdrag av Göteborgs Stad utfört denna 

komfortvibrationsutredning i samband med nybyggnation av förskola och 

bostäder vid Guldhedsgatan, Göteborg.   

Syftet med utredningen är att undersöka vibrationssituationen inför 

byggnation av förskola och bostäder samt bedöma risken för 

komfortvibrationsstörningar enligt Svensk Standard 460 48 61.  

Komfortvibrationsmätning har utförts i befintlig bebyggelse i närområdet till 

planerad nybyggnation och i markmätpunkter i position för planerad 

byggnad. Mätningen har utförts med fokus på två störningskällor, buss- och 

spårvagnstrafik från Guldhedsgatan.  

2 SAMMANFATTNING 

Befintliga vibrationsnivåer vid Guldhedsgatan har uppmätts enligt Svensk 

Standard (SS) 460 48 61 ”Vibraton och stöt – mätning och riktvärden för 

bedömning av komfort i byggnader”. Mätningen utfördes 2021-04-08 – 2021-

04-16 av WSP.  

Av mätresultatet framgår att komfortvibrationsnivån från väg- och 

spårvagnstrafik med marginal underskrider riktvärdet 0,4 mm/s RMS för 

mätpunkt 1 och 3. För mätpunkt 2 föreligger dock risk för komfortstörande 

vibrationer, se kap. 8 för predikterade vibrationsnivåer och 

rekommendationer gällande grundläggnings- och bjälklagstyp.  

Bedömningen är att sannolikheten för uppkomst av komfortstörande 

vibrationer i planerad byggnad är mycket liten vid berggrundläggning samt 

att riktvärdet även bedöms kunna innehållas vid mätpunkt 2 vid rätt val av 

grundläggning- och bjälklagstyp.  

Vid konstruktion av planerad byggnad bör man tillse att resonansfrekvensen i 

konstruktionsdelar, exempelvis bjälklag, ej bör ligga i frekvensområdet 39-42 

Hz vilket är störkällans dominerande frekvenser 
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3 GEOLOGI 

Enligt jordartskarta från SGU.se består undergrunden vid Guldhedsgatan av 

lera och berg, se figur 1. Vid mätpunkt 1 och 2 är undergrunden lera och för 

mätpunkt 3 berg. 

 

  

Figur 1. Jordartskarta. Källa: Kartvisaren, SGU.se 

4 MÄTPUNKTER 

Mätpunktskarta nedan, figur 2, visar placering av vibrationsmätpunkter. 

Mätarmontage redovisas under kap. 4. 

Mätpunkt 1 (MP1) monterades i befintlig byggnad norr om arbetsområdet där 

grundläggningsförhållandena förutsätts vara likartade som planerad byggnad 

i läge för mätpunkt 2. En treriktningsgivare placerades högst upp i 

byggnaden på bjälklaget på vindsvåningen på Fricksgatan 2A. En 

referensmätpunkt placerades i byggnadens sockel mot störkällan för att 

kunna utesluta vibrationsstörningar inifrån byggnaden, ex. personer som går 

på bjälklaget.  

Mätpunkt 2 (MP2) placerades på ett jordspett i markläge för den 

byggnadsdel som enligt Geoteknisk och bergtekniskt utlåtande 2017-08-17, 

FK Diarienummer 6994/15, planeras att grundläggas på sprängstensfyllning. 

En referensmätpunkt placerades intill Guldhedsgatan för att kunna härleda 

uppmätta vibrationer. 

Mätpunkt 3 placerades på berg i läge för den byggnadsdel som enligt 

Geoteknisk och bergtekniskt utlåtande 2017-08-17, FK Diarienummer 

6994/15, planeras att grundläggas på berg.  
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4.1 MÄTARMONTAGE 

4.1.1 Mätpunkt 1 – Befintlig byggnad, Fricksgatan 2A  

En treriktningsgivare placerades högst upp i byggnaden på bjälklaget på 

vinden i befintlig byggnad på Fricksgatan 2A. En referensmätpunkt 

placerades i sockeln i riktning mot störningskällan. Se bild 1 och 2 för 

mätarmontage. 

  

MP1 

MP2 

MP3 

Figur 2. Mätpunktskarta. Röda prickar markerar mätpunkter på/i mark, 
grön prick visar mätpunkt i befintlig byggnad. 
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Bild 1. Mätpunkt 1 på vind på Fricksgatan 2A.   

 

Bild 2. Mätarmontage i sockel vid mätpunkt 1, Fricksgatan 2A. Referensmätpunkt för verifiering 
av yttre störningskälla.  

  



 
 

 
8 | 10316310  • Detaljplan för förskola och bostäder vid Guldhedsgatan 

4.1.2 Mätpunkt 2 – Markmätpunkt i läge för planerad byggnad, 
grundläggning på sprängsten 

Markmätpunkt i läge för planerad byggnadsdel med grundläggning på 

sprängstensfyllning. En referensmätpunkt placerades intill Guldhedsgatan. 

Mätarna monterades på markspett som skruvades ned i marken. Se bild 3 

för mätarmontage.  

 

Bild 3. Mätarmontage vid mätpunkt 2, Guldhedsgatan.   

 

 

 

 

 

 

Treriktningsgivare

 

Referensmätpunkt 

Guldhedsgatan 
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4.1.3 Mätpunkt 3 - Markmätpunkt i läge för planerad byggnad, 
grundläggning på berg 

Mätpunkt för planerad byggnadsdel med berggrundläggning. 

Treriktningsgivaren limmades på en berghäll i läge för planerad byggnad, se 

bild 4 för mätarmontage. 

 

Bild 4. Mätarmontage vid mätpunkt 3, Guldhedsgatan. 

 

5 RIKTLINJER FÖR 
KOMFORTVIBRATIONER 

För mätning och bedömning av komfortvibrationer i byggnader används 

Svensk Standard, SS 460 48 61, ”Vibration och stöt – Mätning och riktvärden 

för bedömning av komfort i byggnader”. I standarden har följande bedömning 

gjorts vad gäller störningsnivå, se tabell 1:   

 

Tabell 1. Riktvärden för komfortstörning 

  Vägd hastighet Vägd acceleration 

Måttlig störning 0,4 - 1,0 mm/s 14,4 – 36,0 mm/s2 

Sannolik störning > 1 mm/s > 36 mm/s2 
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Enligt den bedömning som gjorts i samband med framtagning av angivna  

riktvärden anses mycket få människor uppleva vibrationer under skiktet  

”Måttlig störning” som störande. Vibrationer i skiktet ”Måttlig störning” ger i  

vissa fall anledning till klagomål. I skiktet ”Sannolik störning” är vibrationer  

kännbara och upplevs av många som störande.  

6 MÄTTEKNISK INFORMATION 

Mätutrustningen som användes är redovisad i tabell 2. Samtlig utrustning 

hade giltig kalibrering enligt SS 460 48 61 vid mättillfället. Samtliga 

vibrationsmätare var av modellen AvaTrace M80 T4. 

Tabell 2. Sammanställning av använd mätutrustning. 

Mätpunkt Mätarnummer Givarnummer 

MP 1 4473 598/2625 

MP 2  3299 1832/2056 

MP 3  4563 1045 

 

Ansvarig mättekniker var Sofia Larsson, WSP. 

6.1 MÄTOSÄKERHET 

Mätsystemet uppfyller enligt tillverkaren AVA monitoring de toleransgränser 

som anges i ISO 8041, vilka är +12% och -11% inom frekvensområdet 1,25–

63 Hz.  

6.2 UTFÖRANDE 

Vibrationsmätning utfördes under 7 dygn, 8/4 – 16/4-21. 

6.3 STÖRNINGSKÄLLOR 

De två dominerande störningskällorna som undersöktes var tung trafik 

såsom buss- och spårvagnstrafik på Guldhedsgatan.    

6.4 AVSTEG FRÅN MÄTSTANDARD 

Då projektet är i utredningsfasen finns enbart den äldre bebyggelsen i 

närområdet tillgänglig för att mäta i och inte den planerade byggnaden som 

utredningen behandlar. Två treriktningsgivare monterades i skogsdungen i 

position för planerad byggnad med sprängfyllning- och berggrundläggning. 

Bedömning är att denna mätposition på ett bra sätt kan beskriva den 

planerad byggnadens respons på påförda vibrationer. 
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7 MÄTRESULTAT 

Mätresultatet redovisas i diagram 1–3 nedan. Av mätresultatet framgår att 

komfortvibrationsnivån från väg- och spårvagnstrafik med marginal 

underskrider riktvärdet 0,4 mm/s RMS för mätpunkt 1 och 3. För mätpunkt 2 

föreligger risk för komfortstörande vibrationer, se kap. 8 för predikterade 

vibrationsnivåer och rekommendationer gällande grundläggning och 

bjälklagstyp.  

För mätpunkt 2 ligger dominerade störfrekvens på 39-42 Hz i vertikal riktning 

från störkällan.  

7.1 MÄTPUNKT 1  

Mätresultat för mätpunkt 1 motsvarar respons från befintlig byggnad med 

grundläggning liknande den för mätpunkt 2.  

 

 

Diagram 1. Mätresultat för mätpunkt 1, befintlig byggnad. 
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7.2 MÄTPUNKT 2 

Mätresultat för mätpunkt 2 motsvarar respons från treriktningsgivare 

monterad på jordspett i position för kommande byggnadsdel med 

grundläggning på sprängstensfyllning. Diagram 2 redovisar 

treriktningsgivarens respons. 

 

Diagram 2. Mätresultat för mätpunkt 2 för planerad byggnadsdel med grundläggning på 
sprängstensfyllning. 

7.3 MÄTPUNKT 3  

Mätresultat för mätpunkt 3 motsvarar respons från kommande byggnadsdel 

med planerad berggrundläggning. Diagram 3 redovisar treriktningsgivarens 

respons.  

 

 

Diagram 3. Mätresultat för mätpunkt 3 för planerad byggnadsdel med berggrundläggning.  
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8 PREDIKTERING AV FÖRVÄNTADE 
VIBRATIONSNIVÅER 

För markmätpunkterna måste överföringsfaktorer tas med i beräkningarna 

för att kunna nyttja insamlade mätdata som förväntade 

komfortvibrationsnivåer i byggnad. För att kunna jämföra markmätpunkt med 

riktvärden angivna i svensk standard SS 460 48 61 måste mätvärden 

korrigeras med olika förstärkningsfaktorer. Beräkningar har utförts enligt 

nedanstående formel:  

Fg*Fb*Vmax= Förväntad maximal komfortvibrationsnivå  

Fg= Förstärkningsfaktor grundläggningstyp  

Fb= Förstärkningsfaktor bjälklagstyp  

Vmax= Högsta uppmätta vibrationsvärde  

Förstärkningsfaktorer har inhämtats från Vibrationer och stomljud från 

vägtrafik och spårvagnstrafik – Thomas Odenbrant. I tabell 3 och 4 nedan 

redovisas beräkningar av förväntade komfortvibrationsnivåer för mätpunkt 2 

och 3 vid olika val av grundläggning- och bjälklagstyp. 

Ovanstående bedömningsgrunder gäller vibrationens vertikala riktning. 

Vad gäller de horisontella svängningarna ökar dessa normalt med ökande 

byggnadshöjd. Detta gäller framförallt lättare höga byggnader som 

grundlagts med platta i mark eller platta på mark. För tunga byggnader 

(flerfamiljshus över 3 våningar) grundlagda på spetsbärande pålar eller 

kohesionspålar uppstår normalt inga komfortvibrationer över 0,4 mm/s RMS 

om inte påldjupen är mycket stora, >40–50 m. I förekommande fall med 

långa pållängder minskar sidostabiliteten i pålarna vilket kan få byggnaden 

att svänga eller ”vagga”.  

8.1 PREDIKTERING MÄTPUNKT 2 

Tabell 3 Förväntade vibrationsnivåer (mm/s) i vertikal mätriktning vid mätpunkt 2 beroende på 
val av grundläggnings- och bjälklagstyp. 

Vertikal Pålad grund Källare som platta i mark Platta på mark 

Betong, styvt 0,255 0,34 0,51 

Betong, vekt 0,765 1,02 1,53 

Trä, styvt 0,765 1,02 1,53 

Trä, vekt 1,53 2,04 3,06 

8.2 PREDIKTERING MÄTPUNKT 3 

Tabell 4 Förväntade vibrationsnivåer (mm/s) i vertikal mätriktning vid mätpunkt 3 beroende på 
val av grundläggnings- och bjälklagstyp. 

 

Vertikal Pålad grund Källare som platta i mark Platta på mark 

Betong, styvt 0,048 0,064 0,096 

Betong, vekt 0,144 0,192 0,288 

Trä, styvt 0,144 0,192 0,288 

Trä, vekt 0,288 0,384 0,576 
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Korta och långa (styva eller veka) bjälklag kan relateras till nedböjning. Vid 

1kN punktlast på fritt upplagd balk är gränsen för långa och korta (styva och 

veka) bjälklag 1mm nedböjning. Om nedböjningen är större klassas det som 

långt bjälklag och mindre än 1mm klassas som kort bjälklag.  

9 DISKUSSION OCH SLUTSATS 

Bedömningen är baserad på de trafikförhållanden som rådde vid mättillfället 

2021-04-08 – 2021-04-16.  

 

Av mätresultaten under aktuell mätperiod kan det konstateras att 

komfortvibrationsnivåerna som uppmäts i aktuell byggnad understiger 

riktvärdet för komfortvibrationer på 0,4 mm/s.  

 

För byggnadsdelen som grundläggs på markförhållanden enligt mätpunkt 2 

visar prediktering av förväntade vibrationsnivåer att styva betongbjälklag 

med pålad grundläggning alternativ urschaktning och berggrundläggning är 

de alternativ som förväntas klara vibrationsriktvärdet i alla mätriktningar. 

 

För den byggnadsdel som grundläggs direkt på berg är risken för 

komfortvibrationer minimal. Istället kan vibrationer i dessa fall ge upphov till 

stomljud. WSP rekommenderar att en stomljudsutredning utförs för att utreda 

om stomljudsisolerande åtgärder krävs. 

 

WSPs bedömning är att riktvärdet för komfortstörande vibrationer på 0,4 

mm/s kan innehållas med rätt val av bjälklag och grundläggningstyp  

Vid konstruktion av planerad byggnad bör man tillse att resonansfrekvensen i 

konstruktionsdelar, exempelvis bjälklag, ej bör ligga i frekvensområdet 39-42 

Hz vilket är störkällans dominerande frekvenser.  

10 REFERENSER  
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VI ÄR WSP 

 

 

 

WSP Sverige AB 
Box 13033  
402 51 Göteborg  
Besök: Ullevigatan 19  
 
T: +46 10 7225000  
Org nr: 556057-4880  
Styrelsens säte: Stockholm  
wsp.com 

 

 

 

WSP är ett av världens ledande analys- och 

teknikkonsultföretag. Vi verkar på våra lokala marknader 

med stöd av global expertis. Som tekniska experter och 

strategiska rådgivare har vi tillgång till ingenjörer, tekniker, 

naturvetare, planerare, utredare och miljöspecialister liksom 

professionella projektörer, konstruktörer och projektledare. 

Vi erbjuder hållbara lösningar inom Hus & Industri, Transport 

& Infrastruktur och Miljö & Energi. Med drygt 39 000 

medarbetare på 500 kontor i 40 länder medverkar vi till en 

hållbar samhällsutveckling. I Sverige har vi omkring 4 000 

medarbetare. wsp.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


