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Vibrationer fran vag 929 pa flertal fastigheter i Leksand kommun

Arende
Leksands kommun har mottagit klagomal pa vibrationer utmed Sagmyravagen. Flertal fastighetsagare ar storda
av vibrationer och oroliga for vibrationsskador och kommunen onskar darfor att Trafikverket bemoter
klagomalen. Trafikverket har darefter i samrad med kommunen beslutat art utfora vibrationsmatningar i 6
fastigheter utmed Sagmyravagen. Valet av fastigheter ar gjort utifran de fastigheter som bedoms ha de hogsta
vibrationsnivaer och urvalet bygger pa markforhallanden och avstand till vagen. Foljande fastigheter har varit
foremal for vibrationsmatning; Ullvi 44:8, Ullvi 42:1, Ullvi 43:1, Ullvi 4:14, Halla 10:3 och Romma 10:2.

Trafikverkets riktlinjer
Trafikverkets riktlinjer "Buller och vibrationerfran sparburen linjetrafik- riktlinjer och tilldmpning" anger vid
vilka vibrationsnivaer som atgard skall overvagas for permanentbostader vid befintlig bana. Overvagande av
atgard ska ske vid nivaer som overstiger 1,0 mm/s vagd RMS i sovrum nattetid (22:00 - 06:00). Hogsta
acceptabla vibrationsniva ar 2,5 mm/s vagd RMS nattetid. Sedan Vagverkets och Banverkets sammangaende till
Trafikverket galler dessa riktvarden tUlsvidare aven for vagtrafik.

Bedomning storning
Vibrationsutredningen ̂ sar att det inte fbreligger nagon risk att riktvarden overskrids. Vibrationsmatning har
skett i samtliga fastigheters grundmur under 7 dygn. Utifran matresultatet har sedan komfortnivan beraknats for
vane fastighet. Av utredningen framgar det att Ullvi 44 beraknas ha den hogsta komfortnivan vilket som mest
skulle kunna uppga till 0,2 mm/s vagd RMS. Med anledning av att samtliga fastigheter inte bedoms overskrida
ovanstaende riktlinjer sa ar det inte aktuellt med vibrationsreducerande atgarder fran Trafikverkets sida.

Bedomning skada
Bland matobjekten har hogsta uppmatta vibration i grundmur uppgatt till 0,7 mm/s vilket skall jamforas med 5,0
mm/s som enligt praxis ar den niv5 dar skador bedoms kunna orsakas. Riktvardet 5,0 mm/s grundar sig pa den
tyska standarden "DIN 4150 Teils". Saledes foreligger ingen risk for skador pa grand av vibrationer fran
vagtrafiken. Sammantaget bedomer vi att det inte foreligger nagon risk for skadedrivande vibrationer eller
overskridande av riktvardena for \nbrationsstorning varfor Trafikverket inte avser att ga \adare med arendet.
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