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HANDLÄGGARE DATUM REVIDERAD RAPPORTNUMMER 
Claes Pagoldh 2008-01-28 --- 612907 25368:1 
 

 
Beställare: NORRKÖPINGS KOMMUN, TEKNISKA KONTORET  
Att: Jan Zetterberg  

Objekt:  Norrköpings spårvägar 

Mätning av buller och vibrationer från 
olika spårvagnstyper vid olika hastighet 
och typ av spårbädd 

 Sammanfattning 

Buller 
De genomförda bullermätningarna visar att: 
 

• nya vagnstyper är ofta 3 – 4 dB(A) tystare än de äldre 
• spårbädd med gräs eller makadam ger 5 – 6 dB(A) lägre bullernivå än asfalt 
• för den nya spårvagnstypen ger gräsbevuxen spårbädd 3 – 4 dB(A) lägre 

bullernivå än makadam, men för äldre vagnstyper är skillnaden liten mellan gräs 
och makadam 

• bullernivån ökar med 2 - 4 dB(A) när hastigheten ökar med 10 km/h  
 i hastighets intervallet 30 – 50 km/h 
 
Detta betyder sammantaget att den nya spårvagnen i 30 km/h på mjukt spårområde är 
ca. 15 dB(A) tystare än den äldsta typen vid 50 km/h i spårområde med asfalt. 
 
I rapporten redovisas parametrar a och b som är beräknade ur de genomförda 
mätningarna. Med dessa parametervärden kan den nordiska beräkningsmodellen för 
spårburen trafik kompletteras att även omfatta tre olika spårvagnstyper i Norrköping, 
med tre olika typer av spårbädd (asfalt, makadam, gräs). 
 
Vibrationer 
Mätresultaten visar att det föreligger risk för komfortstörningar på 10 m avstånd från 
spårmitt i lätta huskonstruktioner, t.ex. i småhus med trästomme, om marken inne-
håller lera. Med byggnadsstomme av betong och stabila grundförhållanden utan lera är 
risken för komfortstörande vibrationer betydligt mindre. 
 
Påtaglig risk för besvärande stomljudsnivåer föreligger i byggnader på 10 m avstånd 
från spårmitt, speciellt i rum där stomljudet inte dränks av trafikbuller via fönster. 
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1. Bakgrund 

Norrköpings kommun arbetar med detaljplaner för en förlängning av spårvagnslinje 2 
från Ljura till Hageby, med fortsättning mot Ringdansen. 
 

      
Planerad förlängning av spårvagnslinje 2 mot Ringdansen, Norrköping 
 
 
I en MKB skall bl.a. beskrivas buller och vibrationer till omgivningen från trafiken på den 
planerade förlängningen av spårvägen mot Ringdansen. När det gäller vanlig järnvägs-
trafik görs sådan beräkning av bullerimmissionen normalt med hjälp av den Nordiska 
beräkningsmodellen för buller från spårburen trafik, som redovisas i Naturvårdsverkets 
rapport 4935. Den modellen saknar dock i nuläget möjlighet att tillämpas på spårvagnar 
av den typ som trafikerar Norrköping. 

2.  Uppdrag 

Av kollektivtrafikenheten i Norrköpings kommun har Ramböll Akustik fått i uppdrag att 
genom mätningar ta fram de indata som den Nordiska beräkningsmodellen måste 
kompletteras med för att man med den skall kunna utföra kartläggning av buller-
spridningen kring Norrköpings spårvägar. Detta innefattar olika spårvagnstyper, olika 
hastighet och olika banförhållanden.  
 
Dessutom ingår i uppdraget att utföra mätning av markvibrationer i spårens närhet vid 
olika geotekniska förhållande och trafik med olika spårvagnstyper och olika hastigheter. 
I ett senare skede skall kompletterande vibrationsmätningar utföras på olika avstånd 
från spår för att även utröna avståndsberoendet. 
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3.  Bullermätningar 

3.1 Mätmetod 
I Naturvårdsverkets rapport 4935 – ”Buller från spårburen trafik” – redovisas hur man 
skall gå till väga för att lägga till nya tågtyper. Dessa anvisningar har följts, och kort-
fattat innebär det att mätning utförts med 
 

• 10 m avstånd från spårmitt, med mikrofon 2,0 m över rälsöverkant 
• Vid passage med konstant hastighet av 30, 40 resp. 50 km/h för vardera av tre 

olika spårvagnstyper 
• Tre upprepade mätningar för varje hastighet, vilka kontrollmättes med 

radarpistol 
 
Vid varje passage registrerades både ljuddosen (SEL-värdet) och den maximala ljud-
nivån A-vägt och linjärt i oktavbanden 63, 125, 250, 500, 1000, 2000 och 4000 Hz. 

3.2 Spårvagnstyper 
Mätning utfördes på tre olika typer av spårvagn som trafikerar Norrköpings spårvägar. 
 
Tabell 1. Mätobjekt 

NS littera Vagnsnr. Tillverkare 
Längd 

m 
Tillverkningsår 

Passagerare 
st 

M97(II) 69 Düwag 25,6 1967 160 
M98(II) 22 MAN, Siemens, AEG 26,8 1991 170 
M06 33 Bombardier 30,0 2006 179 

 
I bilagor på sidan 15 - 17 återfinns foto och fler tekniska uppgifter om de tre spårvagns-
typer som mätningarna omfattat. 
 

3.3 Mätplats och typ av spårbädd 
För att klarlägga vilken effekt olika typer av spårbädd har på ljudemissionen upprepades 
alla mätningar på tre olika platser, en med asfalt, en med makadam och en plats med 
gräs mellan och vid sidan av spår. 
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3.3.1 Mätpunkt 1 och 2. Klockaretorpet, spårbädd av asfalt resp. makadam 
Mätpunkt 1.   Asfaltsbelagt spårområde 
mätpunkt 2.  Spårområde med makadambanvall 
 

 
 
 

    
Foto 1-1 Mätpunkt 1.  Asfalt       Foto 1-2 
 
 
 

    
Foto  2-1  Mätpunkt 2. Banvall av makadam       Foto 2-2

100 m 

MÄTPUNKT 1 

MÄTPUNKT 2 
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3.3.2 Mätpunkt 3. Hjalmar Brantings gata, spårbädd av gräs 
 

 
 
 
 

    
Foto 3-1  Mätpunkt 3. Gräsbevuxen spårområde Foto 3-2 

    
Foto 3-3 Foto 3-4 
 
 

MÄTPUNKT 3 

100 m 
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   Foto 4.   Mätmikrofoner vid mätpunkt 3 
 
 

3.4 Tidpunkt 
Mätningarna utföres natten mellan den 4 och 5 december 2007. Nattetid för att inte 
störa den ordinarie spårvägstrafiken. Tidpunkten innebar även ett minimum av störande 
buller från vägtrafik och annan ovidkommande verksamhet. 

3.5 Meteorologiska förhållanden 
Vid mättillfället rådde svag vind, uppehållsväder och en lufttemperatur på ett par 
minusgrader. Marken var fri från snö och is. 

3.6 Mätpersonal 
Från Ramböll Akustik medverkade Claes Pagoldh, Olivier Fégeant och Boris Lukic. 
Dessutom medverkade Jan Zetterberg från Norrköpings kommun, Ulf Rapp från 
Stadspartner AB samt en förare för vardera tågtypen. 

3.7 Mätinstrument 
Vid bullermätningarna användes följande utrustning: 
 
Tabell 2. Instrumentförteckning buller 

Instrument Fabrikat Typ 
Intern- 
nummer 

Ljudnivåmätare/analysator Norsonic 140 -- 
Ljudnivåmätare/analysator Norsonic 118 123 
Ljudnivåmätare/analysator 01 dB Harmonie 101 
Akustisk kalibrator Brüel & Kjaer 4231 62 
Akustisk kalibrator Brüel & Kjaer 4231 102 
Radarpistol Bushnell Speedster 124 
 
Instrumenten är kalibrerade med spårbarhet till internationella referenser. 
 
 
 
 
 
 

MIKROFONER 
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4.  Vibrationsmätningar 

4.1 Mätpunkter 
Parallellt med bullermätningarna utfördes i mätpunkt 2 och 3 även mätning av mark-
vibrationerna på 10 m avstånd från spårmitt. 

4.2 Mätmetod 
Vibrationerna från passage av spårvagn mättes med accelerometrar i tre ortogonala 
riktningar (vertikalt, samt horisontellt parallellt med spår och horisontellt vinkelrätt mot 
spår) på ett kort spett nedslaget i marken 10 m från spårmitt. 
 

       
Foto 5.  Accelerometrar Foto 6.  Mätvärdesregistrering 

 
De tre accelerometrarna var kopplade till en datorbaserad mätutrustning som vid 
passage av spårvagn registrerade den ISO-vägda accelerationsnivån för bedömning av 
graden av komfortstörande vibrationer i byggnad i enlighet med SS 460 48 61. 
Dessutom registrerades den linjära accelerationsnivån i tersband 1 – 2000 Hz för 
bedömning av stomljudsnivå i byggnad. 

4.3 Mätinstrument 
Vid vibrationsmätningarna användes följande utrustning: 
 
Tabell 3. Instrumentförteckning vibrationer 

Instrument Fabrikat Typ 
Intern- 
nummer 

Vibrationsmätare/analysator 01 dB Harmonie 101 
Accelerometer Endevco 7752-1000 102 
Accelerometer Endevco 7752-1000 103 
Accelerometer Endevco 7752-1000 104 
Vibrationskalibrator Brüel & Kjaer 4294 85 
 
Instrumenten är kalibrerade med spårbarhet till internationella referenser. 
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5.  Mätresultat buller 

5.1 Allmänt 
I början av mätserien gjordes på varje mätplats tre upprepade mätningar för varje 
hastighet och tågtyp. Efter hand visade det sig att avvikelsen mellan de tre mätvärdena 
låg inom 0,5 dB för varje tågtyp och hastighet. Därför begränsades antalet upprepade 
mätning i samma hastighet till två, och vid några tillfällen då avvikelsen mellan dessa 
två var större än 0,5 dB gjordes en tredje mätning. Energimedelvärdet redovisas här.  
 
Spårvagnarnas hastighet kontrollerade med radarpistol vid mätpunkterna, och förarna 
höll en jämn hastighet som sällan avsteg mer än 1 km/h från den som skulle hållas. 
 
I tabell 4 och 5 redovisas dB(A)-nivån på 10 m avstånd från spårmitt. 
 
Tabell 4.  Uppmätt ljuddos (SEL), samt värden relativt den högsta (som fetmarkerats). 
       Ljuddos i dB(A) på 10 m avstånd från spårmitt 
      NS littera   
Hastighet  

km/h 
Spårbädd M97 (II) M98 (II) M06 

   Asfalt 84 /-4,9 81 /-7,8 81 /-8,4 
30  Makadam 81 /-8,4 77 /-11,8 79 /-10,3 
   Gräs 79 /-10,2 76 /-13,1 75 /-14,2 
   Asfalt 87 /-2,4 85 /-4,5 84 /-5,5 

40  Makadam 83 /-6,1 80 /-9.4 81 /-8,1 
   Gräs 82 /-6,7 79 /-10,5 78 /-11,0 
   Asfalt 89  /  0 88 /-1,6 86 /-3,2 

50  Makadam 84 /-4,9 82 /-7,0 83 /-5,9 
   Gräs 84 /-4,7 82 /-7,5 80 /-8,7 
  
 
Tabell 5. Uppmätt maximalnivå, samt värden relativt den högsta (som fetmarkerats). 
        Maximalnivå i dB(A) på 10 m avstånd från spårmitt 
      NS littera    
Hastighet 

km/h 
Spårbädd M97 (II) M98 (II) M06 

   Asfalt 79 / -6,7 77 /-8.9 76 /-10,1 
30  Makadam 75 /-10,6 72 /-13,9 73 /-12,6 
   Gräs 74 /-11,7 71 /-14,4 69 /-16,6 
   Asfalt 82 /-3,2 82 /-4,0 80 /-5,8 

40  Makadam 78 /-7,2 75 /-10,5 77 /-9,0  
   Gräs 79 /-6,8 75 /-10,6 74 /-11,9 
   Asfalt 86  /  0 85 /-0,4 83 /-2,9 

50  Makadam 81 /-4,4 78 /-7,3 80 /-6,1 
   Gräs 81 /-4,4 79 /-6,2 77 /-8,5 
 
Högst ljudnivån ger den äldsta spårvagnstypen då den med högsta hastighet trafikerar 
spårområde med hård beläggning av asfalt. Nyare spårvagnstyper är i de flesta fall 
tystare än äldre, och mjuk spårbädd med makadam eller gräs ger lägre bullernivå än 
där spårområdet ljudhårt (asfalt). 
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I diagram 1 och 2 visas exempel på registrerade ljudnivåer vid några olika  mätfall. 
 
 

Passage av NS M97(II) vid gräsbevuxen spårbädd 
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 Diagram 1.   

 

Passage av NS M97(II) vid 40 km/h 
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 Diagram 2. 
 

5.2 Slutsatser buller 
Siffermässigt kan man av mätresultaten konstatera att: 
 

• nya vagnstyper är ofta 3 – 4 dB(A) tystare än de äldre 
• spårområde med gräs eller makadam ger 5 – 6 dB(A) lägre bullernivå än asfalt 
• för den nya spårvagnstypen ger gräsbevuxet spårområde 3 – 4 dB(A) lägre 

bullernivå än vad makadam gör, men för äldre vagnstyper är skillnaden liten.  
• bullernivån ökar med 2 – 3 dB(A) när hastigheten ökar med 10 km/h i hastighets 

intervallet 30 – 50 km/h 
 
Detta betyder sammantaget att den nya spårvagnen i 30 km/h på mjukt spårområde är 
ca. 15 dB(A) tystare än den äldsta typen vid 50 km/h i spårområde med asfalt. 
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5.3 Parametrar för den nordiska beräkningsmodellen 
I enlighet med anvisningarna i Naturvårdsverkets rapport 4935 har de drygt 400 mät-
värdena utvärderats för att få fram parametrar a och b. Dessa behövs för att kunna 
komplettera den nordiska beräkningsmodellen för spårburen trafik att gälla för tre 
spårvagnstyper i Norrköping vid tre olika typer av spårbädd. Parameter a och b ingår i 
sambandet  
 
 Lw0 = a lg (v/100) + b     [dB/m spår] 
 
där Lw0 är medelvärdet av ljudeffektnivån för ljudet som utstrålar per meter spår från 
en tågtyp vid en given hastighet v km/h. 
 
I bilaga sidan 14 redovisas alla värden på parameter a och b i oktavbanden 63 – 4000 
Hz för varje spårvagnstyp och typ av spårbädd. 

6.  Mätresultat vibrationer 

Vibrationsmätningarna är utförda i mätpunkt 2 och 3 i marken på 10 m avstånd från 
spårmitt. För att bedöma vilken vibrationsnivå som därmed kan erhållas i en byggnad 
på detta avstånd har mätvärdena korrigerats med hänsyn till uppmätt överförings-
funktion mellan mark och en pålad grundplatta i ett annat objekt. 

6.1 Komfortstörande vibrationer 
Utgående från uppmätta vibrationsnivåer i mark redovisas i diagram 3 beräknad 
vibrationsnivå i byggnad med betongstomme och pålad grundläggning där avståndet till 
spår är 10 m. 
 

Beräknat komfortvärde i byggnad baserat på mätningar av 
vibrationer i mark 10 m från spårmitt
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 Diagram 3.  Komfortvärde vid två olika mätplatser, tre olika spårvagnstyper 
  och tre hastigheter. 
 
I svensk standard för mätning och bedömning av komfort i byggnader, SS 460 48 61, 
anges det komfortvägda värdet 0,4 – 1,0 mm/s som ett intervall för ”måttlig störning” 
som i vissa fall ger upphov till klagomål. Man uppger 0,3 mm/s som en känseltröskel, 
men vår erfarenhet är att värden ner till 0,2 mm/s kan förnimmas.  
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Enligt geotekniska undersökningar som kommunens gatukontor utfört på 1980-talet så 
består marken vid mätplats 2 (Klockaretorpet) bland annat av lös lera av varierande 
mäktighet, medan det vid mätplats 3 (Hjalmar Brantings gata) mest består av mäktiga 
lager av stenig, sandig och grusig normalmorän. Leran är orsaken till att man vid mät-
plats 2 får högre vibrationsnivåer från spårvagnstrafiken än vid mätplats 3. 
 
Mätningarna ger beräknade värden i byggnad som vid mätplats 3 ligger långt under 
känseltröskel. I mätplats 2 är vibrationsnivåerna väsentligt högre, dock under 0,3 mm/s 
(känseltröskel). Andra mark- och grundläggningsförhållanden kan resultera i såväl 
högre som lägre nivåer än de som här redovisas. Byggnader med trästomme har 
erfarenhetsmässigt betydligt högre nivåer än de med betongstomme, speciellt på övre 
våningsplan.  
 
Som framgår av diagram 3 påverkas vibrationsnivån obetydligt av den hastighet med 
vilket spårvagn framförs. Det är heller inte stora skillnader i vibrationsnivån från olika 
spårvagnstyper. Som mest är skillnaden ungefär 30 %. 

6.2 Stomljudsalstrande vibrationer 
Utgående från uppmätta vibrationsnivåer i frekvensområdet 25 – 250 Hz redovisas i 
diagram 4 beräknad A-vägd stomljudsnivå i byggnad med betongstomme och pålad 
grundläggning där avståndet till spår är 10 m. 
 

Beräknad stomljudnivå i rum baserad på 
vibrationsmätningar i mark 10 m från spårmitt
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 Diagram 4.  Stomljudsnivå vid två olika mätplatser, tre olika spårvagnstyper 
  och tre hastigheter 
 
I bostadsrum som inte har utsikt mot trafiken, och därför inte utsätts för trafikbuller via 
fönster och fasad, brukar man normalt tillämpa ett riktvärde på högst 30 dB(A) i 
maximalnivå för stomburet buller från trafiken. I båda mätplatserna ligger beräknade 
värden grundade på de utförda vibrationsmätningarna på nivåer som överskrider detta 
riktvärde. Såväl högre som lägre nivåer kan förväntas vid andra markförhållanden, och 
annan grundläggningsteknik och byggnadsstomme. Hur de stomljudsalstrande 
markvibrationerna avtar med avståndet från spårvagnspår återstår att mäta. 
 
Som framgår av diagram 4 är hastighetsberoendet litet, liksom skillnaden mellan olika 
spårvagnstyper. Däremot ger de bättre markförhållandena vid mätplats 3 (Hjalmar 
Brantings gata) ungefär 10 dB(A) lägre stomljudsnivå jämfört med mätplats 2 
(Klockaretorpet). Analys av ljudspektra i beräknad stomljudsnivå visar att nivåerna är 
som högst i frekvensområdet 63 – 80 Hz. 
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6.3 Slutsatser vibrationer 
Mätresultaten visar risk för komfortstörningar på 10 m avstånd från spårmitt föreligger i 
lätta huskonstruktioner, t.ex. småhus med trästomme, om marken innehåller lera. Med 
byggnadsstomme av betong och stabila grundförhållanden utan lera är risken för 
komfortstörande vibrationer relativt liten. 
 
Påtaglig risk för besvärande stomljudsnivåer föreligger i byggnader på 10 m avstånd 
från spårmitt, speciellt i rum där inte stomljudet dränks av trafikbuller via fönster. 
 
 
 
Ramböll Sverige AB  
Akustik  
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7.  Parametrar för den nordiska beräkningsmodellen 

 

Inmätning av parametrar till den nordiska beräkningsmodellen
för buller från spårburen trafik, NV Rapport 4935

Spårvagn NS M97(II)
1. Spårbädd asfalt
Parameter 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz

a 1,3 -0,3 12,5 7,2 22,3 28,6 30,1
b 29,6 31,4 35,9 34,3 42,4 40,8 33,0

2. Spårbädd makadam
Parameter 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz

a -1,2 -2,8 13,3 15,4 22,3 24,4 20,8
b 27,4 32,7 39,3 41,3 40,3 38,0 29,0

3. Spårbädd gräs
Parameter 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz

a -6,2 -0,5 13,2 12,7 33,3 21,1 24,4
b 33,3 31,5 36,1 39,6 45,2 34,6 28,6

Spårvagn NS M98(II)
1. Spårbädd asfalt
Parameter 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz

a 2,4 1,6 14,5 26,5 23,8 35,9 35,3
b 32,4 28,1 34,0 42,2 39,4 40,4 31,5

2. Spårbädd makadam
Parameter 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz

a 11,1 -0,5 16,1 19,6 22,5 21,6 28,0
b 32,5 29,1 36,6 40,7 36,2 32,2 28,8

3. Spårbädd gräs
Parameter 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz

a 1,4 -0,3 16,9 27,5 26,2 25,9 31,6
b 33,1 27,1 35,9 44,7 38,0 29,6 25,3

Spårvagn NS M06
1. Spårbädd asfalt
Parameter 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz

a 3,8 11,0 10,5 13,5 25,7 25,0 26,6
b 30,4 33,4 33,0 33,8 41,0 31,1 26,5

2. Spårbädd makadam
Parameter 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz

a 2,1 1,2 12,1 21,1 21,8 16,4 22,5
b 28,9 32,3 37,3 42,0 36,9 31,5 26,7

3. Spårbädd gräs
Parameter 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz

a 4,6 2,8 11,6 18,8 34,1 17,5 17,4
b 32,7 28,1 35,1 37,5 40,8 24,4 18,5
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8.  Tekniska uppgifter NS M97(II) 
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9. Tekniska uppgifter NS M98(II) 
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10. Tekniska uppgifter NS M06 

 

 
 

 Spårvagn M06 
 

 


