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Uppdrag

1.1

Bakgrund och syfte

7

COWI AB har på uppdrag av Vårgårda kommun utfört en markvibrationsutredning
för detaljplan Johannedal. I figur 1 visas en översikt där planområdet är inom den
röda rektangeln.

Figur 1. Karta som visar planområdet idag. [Eniro kartor 2018]

Denna rapport behandlar markvibrationer vid Johannedal orsakade av järnvägstrafik från Västra stambanan. Området ligger strax söder om järnvägsstationen i Vårgårda.
Syftet med vibrationsutredningen är att bedöma om det finns risk att dagens järnvägstrafik kan ge upphov till komfortstörande vibrationer i de nya byggnader som
planeras i Johannedal.
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1.2

Omfattning

Vibrationsutredningen inleds med en beskrivning av markvibrationer och fortsätter
med en beskrivning av de geotekniska förhållandena i området samt en bedömning
av de vibrationer som eventuellt uppstår pga. järnvägstrafiken.
Det är inte gjort någon mätning av vibrationer vid Johannedal inom denna utredning. Det finns vibrationsmätningar som gjordes år 2001, bl. a på Alvhemsgatan
som ligger cirka 400 m väster om Johannedal. Den mätningen gjordes av Metron
Mätteknik AB och enligt en tabell med resultat från mätningen består undergrunden av isälvsgrus.

2

Allmänt om vibrationer

2.1

Markvibrationer

Spårbunden trafik genererar markvibrationer som kan fortplantas till byggnader
och verka störande för de som vistas i dem. Storleken på störningen beror till stor
del på bankroppens kondition och markens beskaffenhet samt avstånd mellan järnväg och hus.
Störningarna beror också på tågtyp, tågens tyngd, hastighet samt typ av byggnad
och dess grundläggning.
Förutsättningar för att vibrationsstörningar ska uppstå finns när byggnader är
grundlagda på lösa jordlager, främst leror med större mäktighet. Avståndet mellan
vibrationskällan i form av bankroppen och byggnaden ska också vara ganska korta,
oftast inom 30 meter.
Den huvudsakliga källan till markvibrationer från järnvägstrafik är den deformation i marken som uppstår kring tågen pga. dess tyngd. Den deformationen skapar
en varierande markreaktion, spänningar, som sprider sig till omgivningen i form av
spänningsvågor. Storleken på dessa spänningsvågor beror till stor del på tågens
vikt, hastighet och avstånd mellan hjulaxlar.
Ytterligare vibrationer kan uppstå pga. ojämnheter i hjul och räls, bankroppen och
undergrunden. Bankroppens geometri och undergrundens styvhet påverkar storleken på de uppkomna markvibrationerna. Generellt sett medför mjukare undergrund
(lera) att större vibrationsnivåer skapas jämfört med om undergrunden är fastare
(friktionsjord).
Markvibrationernas frekvensinnehåll är i huvudsak lågfrekvent (0-20 Hz) och den
viktigaste källan är de deformationer som skapas kring fordonen. För långa, tunga,
enhetslastade godståg kan en frekvens bli mycket dominerande. Överensstämmer
den frekvensen med markprofilens egenfrekvens kan marken komma i rejäl svängning.
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Spänningsvågorna som sprider sig till omgivningen består i huvudsak av tre principiellt olika vågtyper: kompressionsvågor, skjuvvågor och en ytvåg som kallas
Rayleighvågor. Alla dessa vågor har olika utbredningshastigheter, partikelrörelser
och deras intensitet minskar med avståndet från källan.
Intensiteten minskar både pga. materiell- och geometrisk dämpning. Geometrisk
dämpning beror på att vibrationsenergin sprids över en större yta ju längre vågfronten kommer från källan och den materiella dämpningen beror på friktion i det
material som vågen färdas i. Materialdämpningen är minst för vågor som utbreder
sig i styva material och för vågor med stor våglängd, dvs. lågfrekventa vågor.
För markvibrationer från järnvägstrafik sprids den mesta energin i form av lågfrekventa Rayleighvågor vid markytan.

2.2

Vibrationer i byggnader

Vibrationer i byggnader i samband med markvibrationer överförs genom byggnadens grund. En grundläggning ned till styvare jordmaterial kan minska vibrationsnivån som förs in i byggnaden och en styv, tung byggnad påverkas mindre än en
mjuk och lätt byggnad. En styv byggnad kan dock vara känsligare för vibrationsskador jämfört med ett mer flexibelt hus. I vissa fall kan vibrationerna i en byggnad
bli förstorande om markvibrationens frekvens överensstämmer med en av byggnadens egenfrekvenser, s.k. resonans.
Risken att byggnader ska ta skada av markvibrationer är normalt mycket liten. Erfarenhetsmässigt krävs det vibrationsnivåer på minst 2 mm/s för att skador ska
uppstå och så stora nivåer finns normalt endast i områden närmast järnvägen i
byggnader som är grundlagda på lös lera och där tågtrafiken består av höghastighetståg eller tunga godståg.
Det finns inte någon speciell norm för skador på byggnader orsakade av vibrationer
från järnvägstrafik. Närmaste norm är SS 02 52 11 som gäller rivnings-, schaktnings-, spontnings-, pålnings- och packningsarbeten och den för sprängningsarbeten SS 460 48 66. De normerna tar inte hänsyn till skador på vibrationskänslig
utrustning, utan acceptabla vibrationsnivåer får inhämtas från tillverkare av utrustning eller operatör av verksamhet.

2.3

Komfortstörningar

För människors komfort i byggnader är dock kraven på vibrationer mycket striktare. I den svenska normen (SS 460 48 61) anges att det finns risk för sannolik
störning när vibrationerna är större än 1 mm/s (frekvensvägt RMS-värde) och risk
för måttlig störning finns för vibrationer som är större än 0,4 mm/s och mindre än 1
mm/s. Nivåerna är riktvärden och bör tillämpas vid nyetablering och nybebyggelse.
De tillämpas mindre strikt vid kontor än för bostäder, men mer strikt för bostäder
nattetid.
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Förutsättningar vid Johannedal

3.1

Områdesbeskrivning

Planområdet ligger inom den punktstreckade linjen, se figur 2.

Figur 2. Karta som visar planområdet idag.

Området gränsar i norr mot Järnvägsgatan, i väster mot Rosendalsgatan och i söder
mot Kempegatan. Avståndet mellan Västra stambanan och närmast planerade
byggnad är cirka 50 meter.

3.2

Geotekniska förhållanden

3.2.1 Geotekniska undersökningar
Inom utredningsområdet har undersökningar gjorts av BG&M Konsult AB. Resultatet av dem redovisas i "PM – Geoteknik Johannedal Nybyggnad bostäder Vårgårda kommun" daterad 2017-10-05.

3.2.2 Mark, vegetation och topografi
Marken inom området utgörs i huvudsak av parkmark men även delvis av en grusad parkering och i nordöstra delen finns en skogsdunge. Marken inom området är
relativt plan och sluttar svagt åt öster. Inom området varierar marknivån mellan ca
+102 och +104.
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3.2.3 Jordlagerföljd och jordegenskaper
SGU:s jordartskarta visar att områdets jordprofil består av isälvsmaterial, något
som också gäller för Västra stambanan, se figur 3. Det är den mörkgröna färgen
som representerar isälvsmaterial.

Figur 3. Utdrag ur SGU:s jordartskarta.

Undersökningarna som BG&M har gjort bekräftar uppgifterna från jordartskartan.
Undersökningarna ger en bedömning av jordprofilen inom utredningsområdet som
består överst av fyllning med en mäktighet av cirka 0,2 meter följt av halvfast till
fast lagrad friktionsjord. Friktionsjorden består av siltig sand eller grusig siltig sand
ned till cirka 4 meters djup. På större djup förekommer jord av lösare lagring, troligen skikt av finsediment i form av lera eller silt eller lösare lagrad friktionsjord.
Sonderingarna som är gjorda är avslutade på 10 – 25 meters djup, där de djupa
borrhålen återfinns i nordost och de grunda i de södra och västra delarna.

4

Bedömning av vibrationer

Förutsättningarna för att störande markvibrationer från trafik ska uppstå är att jordprofilen består av lösa jordarter under och i anslutning till vibrationskällan, vilket
här är Västra stambanan. Anledningen till detta är att i lösare material blir sjunkningen större och ger därmed större lågfrekventa krafter i jorden. Materialdämpningen i form av friktion är också mindre i lösa jordar (lera) jämfört med fastare
(sand, morän) och vibrationerna dämpas därför inte ut lika fort.
En annan förutsättning för uppkomst av störande markvibrationer är att byggnaderna är grundlagda på en jordprofil som består av lösa jordarter och att avståndet
mellan byggnaderna och vibrationskällan inte är stort, ofta inom 30 meter.
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Jordprofilen under området och järnvägen består av fasta jordarter i form av siltig
sand och grusig siltig sand. Det medför att sjunkningen vid tågpassage blir liten
och därmed blir också förekomsten av lågfrekventa krafter och vibrationer liten.
Byggnaderna kommer att grundläggas på en fast jordart och på ett avstånd som
minst uppgår till ca 40 meter från järnvägen.
De vibrationsmätningar som gjordes 2001 på Alvhemsgatan omfattade 3 bostadsfastigheter. De ligger alla på ett avstånd mellan 28 och 29 meter från Västra stambanan och de uppmätta vibrationerna är mellan 0,39 – 0,49 mm/s (frekvensvägt
RMS-värde). Gränsen för komfortstörningar i bostäder går vid nivåer överstigande
0,4 mm/s.
Markvibrationer dämpas med avstånd genom både materialdämpning och geometrisk dämpning. En beräkning av en vibration på 0,49 mm/s som dämpas på avståndet mellan 28 och 40 meter i friktionsjord, ger vibrationer mellan 0,12 och 0,29
mm/s på avståndet 40 meter, dvs. lägre än gränsen för komfortstörning.
Med de förutsättningar som finns inom området och intilliggande järnväg (Västra
stambanan), samt de mätningar som är gjorda vid Alvhemsgatan, bedöms det inte
finnas risk för störande vibrationer orsakade av järnvägstrafik.
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