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A U T O M  O B I L T R A F I K E N S  I N V E R K A N  
PÅ B Y G G N A D E R S  B E S T Å N D

MED HÄNSYN SÄRSKILT TILL 
BILRINGARNAS BESKAFFENHET OCH FORDONENS HASTIGHET

I juli 1925 gjorde Sveriges Fastighetsägareförbund framställning, att 
Kungl. Maj:t ville låta utföra ” på teoretiska grunder fotade praktiska för
sök och mätningar (i det följande kallade vibrationsmätningar) rörande den 
inverkan å byggnader, som förorsakas av automobiltrafik, så att slutgiltigt 
måtte fastslås den lämpligaste gatu-(och väg-)beläggningen, motortrafik- 
fordonens och bilringarnas lämpliga konstruktion, fordonens tillåtna maxi
mihastighet m. m., på det att framdeles skador å byggnader genom biltrafik 
måtte kunna undvikas.”

Sedan förbundets skrivelse remitterats till väg-* och vattenbyggnadssty
relsen och denna i sin ordning anhållit om svenska väginstitutets yttrande, 
har väginstitutet verkställt en utredning, vilken i mars 1927 överlämnats 
till väg- och vattenbyggnadsstyrelsen.

Utredningen har verkställts av väginstitutets sekreterare ingenjören E. 
Nordendahl, med biträde av ingenjörerna G. Blum och A. Hall. Beträf
fande vissa delar av densamma har rådgjorts med professor H. Kreiiger.

Detta meddelande utgör ett utdrag ur den ovannämnda utredningen och 
återgiver de delar av densamma, som äro av allmänt intresse.

Faktorer, som inverka på vibrationernas storlek.
De skakningar eller vibrationer, som å byggnader orsakas av gatutrafi- 

ken, äro beroende av en mångfald olika faktorer, vilket gör vibrationspro- 
blemet mycket invecklat. Skakningarnas storlek är sålunda beroende av 
beskaffenheten hos bl. a. 

marken eller grunden,
byggnadens grundläggning, särskilt grundläggningens djup under gatu

planet,
byggnadens konstruktion i övrigt,
observationspunktens höjd över gatuplanet,
gatubeläggningens art och tillstånd,
fordonens tyngd,
lastens å fordonen beskaffenhet,
utfjädringens beskaffenhet,
ringarnas beskaffenhet, samt
fordonens hastighet.
Vibrationsmätningar, vid vilka alla dessa faktorer skulle tagas i beaktan

de, finge uppenbarligen utföras vid ett mycket stort antal byggnader, enär
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förhållandena, särskilt beträffande mark, grundläggning och byggnadens 
konstruktion, näppeligen äro identiska i två fall. Kostnaden för dylika 
mätningar skulle knappast bliva överkomlig. Man blir därför nödsakad att 
förenkla och renodla problemet därhän, att hänsyn tages endast till de 
på vibrationens storlek inverkande faktorer, som med minsta kostnad kunna 
ändras, om så skulle visa sig erforderligt, d. v. s. till gatubeläggning och 
fordon. Man borde sålunda utvälja en eller högst ett par typiska byggna
der och vid dessa uppmäta och jämföra skakningarna vid varierande gatu- 
beläggningar och varierande fordonsförhållanden. Antalet gatubelägg- 
ningar torde av kostnadsskäl få inskränkas till ett fåtal vanliga typer, 
exempelvis storgatsten satt i grus, smågatsten satt i grus på bädd av pack
sten, samt en modern, slät, monolitisk beläggning, såsom betong med eller 
utan ytbeklädnad. Fram för den byggnad, där mätningarna skulle utföras, 
finge de beläggningar, som skulle undersökas, utläggas och utbytas i följd. 
Längden av den beläggning, som skulle undersökas, finge tagas tillräcklig 
för att skakningarna från angränsande beläggningar icke skulle inverka 
störande.

Å de sålunda anordnade beläggningarna finge sedan de fordon, som 
skulle undersökas, också inskränkta till de vanliga typerna, framföras 
med varierande hastighet. Under försöken finge annan körtrafik av
stängas. På lämpligt ställe i byggnaden finge uppsättas tillräckligt käns
liga instrument för vibrationernas uppmätning och registrering. Sannolikt 
borde instrumenten uppställas på en mur eller annat fast underlag i bygg
nadens nedersta våning, ungefär i gatuplanet, för att så mycket som möj
ligt eliminera inverkan av olika byggnadskonstruktioner. Erforderliga 
instrument för mätningarnas utförande finnas konstruerade, ehuru kostna
den för dessa instrument ställer sig ganska hög.

Redan utförda vibrationsmätningar.
Enär frågan om skadan på byggnader från trafiken såväl inom som 

utom landet varit föremål för undersökning, har väginstitutet sökt erhålla 
kännedom om de vid undersökningarna gjorda erfarenheterna. Här nedan 
lämnas en redogörelse för de viktigaste rönen vid de mätningar, som kom
mit till institutets kännedom. Det bör dock förutskickas, att man, sanno
likt av konstnadsskäl, vid undersökningarna i hög grad förenklat pro
blemet genom att lämna vissa viktiga faktorer ur räkningen. Härigenom 
har givetvis värdet av undersökningarna nedsatts. Från desamma kunna 
dock flera viktiga lärdomar dragas, särskilt rörande betydelsen av bil
ringarnas beskaffenhet och fordonens hastighet.

Stockholm.
Stockholms gatukontor har utfört vibrationsmätningar vid det g, k. Berg

st ra hl ska huset vid Riddarhustorget. Resultaten, vilka återfinnas i en 
artikel av gatukontorets överingenjör E. Berger i Teknisk Tidskrift, år
gång 1925, n :r 33, hava grafiskt återgivits å närslutna fig. 1. Mätningar 
hava skett vid beläggning av gammal storgatsten, omsatt storgatsten och 
nysatt smågatsten. Såsom försöksfordon har använts en lastbil, utrustad 
med två olika slags ringar. Vibrationernas variationer vid olika for- 
donshastigheter hava icke angivits. Enär den undersökta byggnaden torde 
vara uppförd med synnerligen bristfällig grundläggning samt enär käns



ligheten hos mätapparaten synes hava varit alltför liten för att kunna regi
strera andra än mycket kraftiga vibrationer, och enär vidare ingen mo
dern, slät monolitisk gatubeläggning prövats, lära försöken, vilka för 
övrigt synas hava utförts med hänsyn blott till byggnaden ifråga, ej kunna 
tillmätas generell räckvidd i annan mån än att tydligt visa, att bilar med 
massiva ringar orsaka avsevärt större skakningar än bilar med halv
massiva ringar. Stockholmsförsöken äro dock de enda av för väginstitu- 
tet kända, där vid samma byggnad gatubeläggningen utbytts, så att flera 
beläggningar kunnat prövas.

Fig. l.
Stockholm. Bergstrahlska huset. Gatubeläggning: se figuren. Körriktning: Riddarhus
torget—Munkbron. Försöksfordon: gruslastad 4-tons lastbil. Ringar massiva och halv
massiva (Overman). Skakningarna uppmätta med vibrograf, fabrikat J. Geiger, varje 

stapel betecknar ett medeltal av en serie mätningar.



Göteborg.

Gatu- och vägförvciltningen i Göteborg liar genom professorn S. Lind
ström låtit utföra ganska omfattande vibrationsmätningar, de flesta för
lagda till polishuset i Göteborg, fastigheten Östra Hamngatan 11. En
dast en gatubeläggning, illa underhållen storgatsten, har blivit föremål 
för undersökning, under det att inverkan från ett flertal fordonstyper med 
varierande hastighet blivit prövade. De använda mätningsinstrumenten sy
nas hava varit betydligt känsligare än de i Stockholm använda. Resul
tatet av undersökningen, som finnes återgivet i Göteborgs stadsfullmäkti
ges handlingar för år 1925, n :r 152, har med vissa approximationer i sam
mandrag återgivits i ett diagram, vilket återfinnes å fig. 2 (jfr Sv. Kom- 
munal-Tekn. Förn:s Handl. 1921, n :r 11.)

Fig. 2.
Göteborg. Östra Hamngatan 11. Gatubeläggning: dåligt underhållen storgatsten. För- 
söksfordon: bilar och hästfordon, flera slag. Skakningarna uppmätta med seismograf.



A v diagrammet framgår, att hästdragna stockvagnar orsakat fullt lika 
stora skakningar som B å 4 tons lastbilar med massiva ringar. V id for
don med luftringar minskades skakningarna avsevärt. Från undersök
ningen ansåg man sig kunna draga den slutsatsen, att skakningarna för 
alla fordon tillväxa direkt proportionellt med körhastigheten, en slutsals, 
som ej alltid bekräftats vid dessa eller utomlands utförda försök. Med an
ledning av mätningarna framkom förslag från Göteborgs poliskammare att 
nedsätta hastigheten för lastbilar med över 2,000 kg. hjultryck, försedda 
med massiva ringar, till högst 8 km. per timme.

Vid intet av de ovan omnämnda försöken synes man hava erhållit eller 
försökt erhålla ett absolut mått på den av trafiken orsakade skakningens 
storlek.

Frankrike.

I Frankrike hava mycket omfattande undersökningar utförts rörande 
trafikens inverkan på byggnader. Undersökningarna, som förlagts till 
dels och i huvudsak Paris, dels Bordeaux, hava utförts med stor omsorg 
och noggrannhet av en statsmyndighet, Office National des Recherches 
Scientifiques et Industrielles et des Inventions du Ministére de VInstruction 
Publique et des Beaux-Arts, med M. Boyer-Guillon såsom ledare. Resulta- 
ten hava publicerats i tidskriften ”Recherches et Inventions” n :r 114, 
1 maj 1925.

Vid undersökningen uppsattes mätningsinstrumenten i regel å fast mur
verk i nedra botten av den byggnad, där undersökningen gjordes. Med 
en vidlyftig, synnerligen känslig instrumentutrustning uppmätte man dels 
accelerationen hos de av fordonen orsakade stötarna eller skakningarna i 
byggnaden, dels den av trafiken orsakade förflyttningen hos en viss punkt 
i byggnaden. Förflyttningen mättes i dels vertikal, dels horisontal led, 
både vinkelrätt mot och parallellt med fordonens körriktning. V id för- 
flyttningsmätningarna användes seismografer, tillräckligt känsliga att re
gistrera en tusendels millimeter. Ett mycket stort antal försök utfördes, 
c:a 1,000 st. På grund av mätningsresultaten sökte man fastslå de grän
ser för accelerationer och förflyttningar, inom vilka skakningar, som jn 
aldrig kunna undvikas, ej kunde antagas vara skadliga för byggnaders 
bestånd. Man kom därvid till den uppfattning, att förflyttningarna ej borde 
överstiga en hundradels millimeter.

En del typiska resultat från de franska försöken äro återgivna å fig. 3 
t. o. m. 7. Å  fig. 3, 5, 6 och 7 angivas vertikala och å fig. 4 och 6 horison
tala förflyttningar, vinkelrätt mot gatans längdriktning. De horisontella 
förflyttningarna parallellt med gatans längdriktning voro små och oregel
bundna och hava fördenskull icke återgivits. Oregelbundenheter i obser
vationernas utslag i allmänhet torde få tillskrivas sannolikt ofrånkomliga 
observationsfel.

Enär ingen försöksserie omfattar mera än en gatubeläggning, kunna 
inga slutsatser dragas beträffande inverkan av olika gatubeläggningar. 
Slutsatserna inskränka sig sålunda till inverkan av fordonens vikt, hastig
het och ringbeskaffenhet.



En granskning av diagrammen ger följande resultat. Skakningarna vid 
luftringarna äro högst betydligt mindre än vid andra slag av ringar. Där 
gatubeläggningen varit någorlunda tillfredsställande, synas vid luftringar 
av vanligt slag, hårda, med 5 kg. tryck, skakningar i regel icke eller blott 
föga tillväxa vid ökad fordonshastighet. Detta synes däremot vara fallet 
där gatubeläggningen är i dåligt skick (se fig. 6). V id fordon med luft
ringar med så lågt tryck som 2 kg., ballongringar, synas dock skakningarna 
vara oberoende av fordonshastigheten.

Fig. 3.
Pans. Rue de la Fédération. Gatubeläggning: väl underhållen storgatsten. Försöks- 
fordon: en och samma lastbil märke Saurer, egen vikt c:a 2,700 kg. med 3,875 kg. 
last. Ringar: massiva, halvmassiva och luftringar 5 kg, (dessuton flak vagn med järnringar).



Halvmassiva ringar och massiva ringar orsaka högst betydligt större 
skakningar än luftringar, och skakningen vid dylika ringar tilltager unge
fär proportionellt med fordonshastigheten. De halvmassiva ringarna med
föra något mindre skakning än de massiva, ehuru icke så mycket mindre 
som kunde väntats. Emellertid saknas uppgift om de halvmassiva ringar
nas fjädringsförmåga, vadan en allmän slutsats ej kan dragas.

För ett visst slag halvmassiva ringar, H l-ringar, finnas som bekant i 
Sverige utfärdade särskilda bestämmelser (Svensk författningssamling 
1925, n :r 417). Från provningar utförda vid statens provningsanstalt (med
delande 30 från statens provningsanstalt, Stockholm) framgår, att fjäd-

Fig. é.
Paris. Rue de la Féclération. Gatubeläggning: väl underhållen storgatsten. Försöks- 
fordon: ,en och samma lastbil, märke Saurer, egen vikt c:a 2,700 kg. med 3,875 kg. 

last. Bingar: massiva, halvmassiva oeh luftringar 5 k£\



ringsförmågan hos en H l-ring är större än hos halvmassiva ringar i all
mänhet. Ehuru, som nyss nämnts, uppgift saknas om fjädringsförmågan 
hos de vid vibrationsmätningarna använda halvmassiva ringarna, kan med 
hög grad av sannolikhet antagas, att f jädringsförmågan hos de använda 
halvmassiva ringarna varit avsevärt mindre än hos en H l-ring, samt att 
sålunda de av en H l-ring orsakade skakningarna skulle hava blivit mindre 
än vad som i diagrammen angivits för halvmassiva ringar.

Mellan skakning och bilvikt synes intet allmängiltigt samband förefin 
nas, och fall iakttagas, där en bil med last orsakat mindre skakning än 
samma bil utan last, vid samma hastighet i båda fallen. Ett dylikt förhål-

Fig. 5.
Paris. Rue de la Fédération. Gatubeläggning: väl underhållen storgatsten. Försöks- 
fordon: lastbilar med och utan last, ävensom hästdragen vagn med och utan last. 

Ringar: massiva och luftringar 5 kg. (hästfordon med järnringar).



lande kan bero på clels ofullkomligheter hos mätapparaterna, så mycket 
mera som i de nyss anförda fallen skillnaderna äro ytterst små, dels bilar
nas utf jädringsförhållanden.

I några fall hava skakningarna från bilar med massiva ringar avtagit

Vig. 6.
Paris. Boulevard Pereire. Gatubeläggning: mycket sliten makadam, färdig för omlägg
ning. Försöksfordon: en och samma lastbil, märke Saurer, egen vikt e:a 2,700 kg. med 
3,875 kg. last. Ringar, halvmassiva, luftringar 5 kg. och luftringar 2 kg. (ballongringar.)



vid hastighet större än 25 km. (Fig. 3 och 5). Ehuru vid de franska för
söken de uppritade diagrammen basera sig på ett mycket stort antal för
sök, kan dock denna avvikelse från den allmänna regeln bero på en till
fällighet. V id de högre hastigheterna orsaka såväl halvmassiva som 
massiva ringar större skakningar än de som tillåtna ansedda.

Å fig. 3 och 5 lämnas uppgifter om skakningar orsakade av hästfordon. 
Dessa skakningar ligga under de som tillåtna ansedda, utom i ett fall, vid 
en ofjädrad vagn med ej mindre än 13 tons bruttovikt.

Fig. 7.
Bordeaux. Gatubeläggning: väl underhållen storgatsten. Försöksfordon: bussar och last

bilar med och utan last. Ringar: massiva, halvmassiva och luftringar 5 kg.



Frovväg för vibrationsmätningar.

Det bör bemärkas, att vid samtliga ovan anförda undersökningar kunna 
resultaten i en mätningsserie icke utan vidare jämföras med resultaten från 
en annan serie. Mätningarna visa sålunda icke, att vid exempelvis stor- 
gatstensbeläggning, en bil av viss beskaffenhet och hastighet åstadkommer 
en viss bestämd skakning. Detta skulle vara fallet endast under förutsätt
ning av exakt samma storgatstensbeläggning, markförhållanden, grund
läggning och konstruktion av byggnaden. Mätningarna angiva sålunda 
relativa värden, nämligen att vid en viss byggnad och en viss gatubelägg
ning orsaka exempelvis bilar med luftringar väsentligt mindre skakningar 
än bilar med massiva ringar. Ett dylikt relativt värde får givetvis större 
betydelse, om, som vid jämförelsen mellan luftringar och massiva ringar, 
det visat sig, att samma relation observerats vid flertalen eller, ännu bättre, 
vid alla de undersökta fallen.

Enär, såsom nyss påpekats’, vibrationsmätningar av detta slag endast 
giva relativa värden, synes man med fördel kunna utföra undersökningar av 
gatubeläggningar från s. a. s. vibrationssynpunkt genom laboratorieförsök. 
Under förutsättning, att försöken göras vid en provbana i tillräckligt stor 
skala, torde noggrannheten bliva större än vid en trafikerad gata. Kost
naden torde dessutom bliva mindre.

Sammanfattning.
A v vad som ovan anförts framgår
att tillräckligt omfattande vibrationsmätningar för att allsidigt belysa in

verkan på husbyggnader från trafiken ingenstädes synas hava blivit utförda, 
att lämpliga mätinstrument och metoder för noggranna vibrationsmät- 

ningars utförande finnas utarbetade, vare sig mätningarna förutsättas ut
förda vid trafikerade gator eller vid en särskild utförd provbana i tillräck
ligt stor skala,

att kostnaden för vibrationsmätningar blir relativt hög, ehuru dock myc
ket obetydlig i jämförelse med de värden, som byggnaderna och gatube- 
läggningarna representera,

att fordon (motorfordon) med andra ringar än luftringar orsaka högst 
väsentligt större skakningar eller vibrationer än bilar med luftringar, samt 

att skakningar orsakade av fordon ej försedda med luftringar synas snabbt 
tilltaga med fordonens hastighet, under det att vid luftringar skakningen 
inom vissa gränser i stort sett synes vara oberoende av hastigheten.

Slutsatser och rekommendationer..
Gatubeläggningar.

Vibrationerna äro mindre i den mån beläggningen är jämn och slät. 
Särskilt är detta fallet vid fordon ej försedda med luftringar. V ibratio
nerna vid moderna, mycket släta, monolitiska beläggningar hava visserli
gen vid de här relaterade mätningarna icke varit föremål för undersökning, 
men det är dock sannolikt, att vid dylika beläggningar komma vibrationerna, 
även vid fordon med massiva ringar, att bliva väsentligt mindre än vad 
som iakttagits vid exempelvis den slätaste av de i Stockholm provade be
läggningarna, ny smågatstensbeläggning (fig. 1),



Ringar.

Luftringar minska vibrationerna högst väsentligt även vid ojämna ga- 
tubeläggningar. Luftringar äro från denna synpunkt så överlägsna andra 
ringtyper, att skador på husbyggnader från gatutrafiken med den allra 
största sannolikhet skulle helt utebliva, därest alla fordon vore utrustade 
med luftringar av sedvanlig typ, d. v. s. med ett inre tryck av högst c:a 7 kg.

Massiva ringar åstadkomma de största skakningarna. Vid ojämna be
läggningar äro de av massiva ringar åstadkomna skakningarna väsentligt 
större än de, som orsakas av halvmassiva ringar, särskilt H l-ringar. 
Enär massiva ringar i de allra flesta fall utan nämnvärd olägenhet torde 
kunna ersättas med H l-ringar, kan sättas ifråga att såsom ett första steg 
för minskande av vibrationerna förbjuda massiva ringar å motorfordon, 
åtminstone i städer och andra samhällen, samt, frånsett undantagsvis före
kommande specialfordon, föreskriva, att dylika fordon ej få utrustas med 
ringar med mindre f jädringsförmåga än Hl-ringar, d. v. s. minst 15 kgm. 
Erfarenheten av en dylik åtgärd, eventuellt utgången av ytterligare vibra- 
tionsmätningar, får utvisa, huruvida från vibrationssynpunkt även H l- 
ringar böra förbjudas och sålunda luftringar göras obligatoriska. (Upp
fattningen att användning av massiva ringar å motorfordon bör förbjudas 
har, med stöd av bl. a. amerikanska undersökningar rörande stötverkan av 
olika sorters bilringar, framlagts av civilingenjören G. Dahlberg i en arti
kel i Sveriges Fastighetsägaretidning för år 1924, n :r 25).

Hastigheter.

För fordon med luftringar synes från vibrationssynpunkt ingen anled
ning föreligga att begränsa hastigheten under den största vid de relaterade 
försöken uppnådda, 30 å 40 km. per timme, åtminstone ej vid bilar med 
bruttovikten understigande c:a  6 ton. Flertalet av de nuvarande hastig- 
hetsinskränkningarna för lastbilar försedda med luftringar synas sålunda 
från vibrationssynpunkt icke motiverade. I samhällena äro gatorna i re
gel utförda med en motståndskraftig beläggning och en ökning av den 
tillåtna hastigheten för lastautomobiler bör vara önskvärd från synpunk
ten av att ernå större kapacitet hos trafiklederna. Beträffande större 
hastighet än 30 å 40 km. föreligga inga mätningsresultat och kunna fö lj
aktligen inga slutsatser dragas. För fordon ej försedda med luftringar 
bör hastigheten däremot begränsas kraftigt, särskilt för fordon med 
massiva ringar, även för jämförelsevis lätta fordon. Enär för fordon med 
massiva ringar de iakttagna vibrationerna i flera fall tillvuxit avsevärt 
vid en hastighetsökning från 10 till 15 km., synes det böra tagas under 
övervägande att nedsätta den för fordon med massiva ringar i vissa fall 
medgivna hastigheten av 15 km. till högst 10 km. Erfarenheten, even
tuellt ytterligare vibrationsmätningar, får utvisa, i vad mån en hastighets
begränsning bör vidtagas även för fordon med Hl-ringar. Det bör därvid 
beaktas, att dels efterlevnaden av hastighetsbegränsningar är svår för att 
icke säga omöjlig att övervaka, dels varje inskränkning av hastigheten för 
fordon med andra ringar än luftringar torde påskynda den från vibrations
synpunkt önskvärda övergången till luftringar.

Stockholm i mars 1927.



B I L A G A

H. KREUGER: VIBRATIONSMÄTNINGAR I NORRKÖPING 1926

Då den ovan återgivna delen av detta meddelande förelåg i korrektur, er
höll väginstitutet från professorn H. Kretiger en utredning rörande vissa av 
honom med biträde av arkitekten G. Heimbiirger under senare delen av år 
1926 i Norrköping utförda vibrationsmätningar med benäget tillstånd att i 
tryck återgiva densamma. Vibrationsmätningarna utfördes för drätselkam
marens i Norrköping räkning i samråd med byggnadschefen därstädes K. 
Rille. Vibrationerna uppmättes med en av professor Kretiger konstruerad 
apparat, som registrerade skakningar i vertikal led med en känslighet av 
1 : 1,000, d. v. s. en verklig förflyttning av O,ooi mm. hos apparatens under
lag motsvarande ett utslag av 1 mm. å registreringsbordet. Utredningen av
såg att skaffa underlag för bedömande av dels den lämpligaste sträcknin
gen, med hänsyn till grundens beskaffenhet, för en planerad ny trafikled för 
viss, tung biltrafik, dels den lämpligaste gatubeläggningen å denna led, på 
det att obehag för hyresgäster och skada å byggnader utmed trafikleden 
måtte i görligaste mån undvikas. Vid mätningarna i Norrköping hava ga
tubeläggningar av olika jämnhet — gammal storgatsten, nysått smågatsten 
och sandasfalt, den senare utförd hösten 1926 — blivit undersökta under 
fullt jämförbara förhållanden. Försöksfordonen utgjordes av en lastbil med 
två släpvagnar, samtliga med massiva gummiringar. Vid försöken å gam
mal storgatsten användes en lastbil, som, inberäknat 3 tons last, vägde 7,800 
kg., och vid de andra försöken en lastbil, som med samma last vägde 7,600 
kg. Lastbilarnas största hjultryck uppgick till resp. 2,900 och 2,800 kg. 
Släpvagnarna vid samtliga försök vägde vardera, inberäknat 3 tons last, 
resp. 4,200 och 4,300 kg. med ett största hjultryck av cirka 1,400 kg.

En del typiska vibrationsdiagram tillhörande utredningen äro återgivna 
å vidstående fig. 8 och 9. De å dessa diagram angivna resultaten bestyrka 
det förut gjorda antagandet, nämligen att vibrationerna vid moderna, myc
ket släia monolitiska beläggningar, såsom sandasfalt, även vid fordon med 
massiva ringar bliva väsentligt mindre än vid ny smågatstensbeläggning 
av det slag, som förekommit vid de provningar, som omnämnts i detta med
delande. Asfaltbeläggningens överlägsenhet över de båda andra beläggnin
garna från synpunkten att hålla vibrationerna vid små värden framgår tyd
ligt. Det bör påpekas, att vid asfaltbeläggningen (Lasarettsgatan) hade 
mätinstrumentet uppställts direkt på gatan och icke som vid de övriga i fig. 
8 och 9 angivna proven på en betongplint, nedgrävd i gångbanekanten invid 
gatan, 3 m. från försöksfordonens närmaste hjul. Enär vid uppställning på 
plint en viss dämpning av vibrationerna inträffar, borde, enligt professor 
Kreiigers uppgift, de vid asfaltbeläggningen uppmätta vibrationerna hava 
blivit ännu mindre än vad som nu iakttagits, därest instrumentet uppställts 
på plint. Vibrationerna i fönsterbänk och på golv i byggnad äro, som av 
utredningen framgår, betydligt mindre än på plint i gata, beroende på bygg
nadens dämpande inverkan.



Fig. 8.
Diagram från vibrationsmätningar i Norrköping 1926. Försöksfordon: lastbil vägande med last c:a 7,700 kg. med 2 st. släpvagnar, 

vardera vägande med last c:a 4,200 kg. Massiva ringar. Gatubeläggning och fordon shastighet: se fig.



Fig. 9.
Diagram från vibrationsmätningar i Norrköping 1926. Försöksfordon: lastbil vägande med last c:a 7,700 kg. med 2 st. släpvagnar, 

vardera vägande med last c:a 4,200 kg. Massiva ringar. Gatubeläggning och fordonshastighet: se fig.



Professor H. Kreiigers utredning.

Under senare delen av år 1926 hava en del undersökningar blivit verk
ställda rörande vibrationer i gator och husbyggnader i Norrköping, orsa
kade av körning med lastbil och två släpvagnar, lastade med pappersmassa, 
från Holmens Bruks och Fabriks Aktiebolag. Yikt inkl. 3 tons last var för 
bilen cirka 7,500 kg. samt för vardera av vagnarna cirka 5,000 kg.

Provningarna avsågo utröna dels inverkan av undergrundens beskaffen
het, dels inverkan av beläggningens beskaffenhet.

För dessa ändamål verkställdes provkörningar å tre platser med olika 
undergrund.

1. Södra Strömgatan, där undergrunden består av cirka 1 m. tjockt grus- 
lager och därefter halvfast lera till större djup.

2. Nya Eådstugatan, där undergrunden består av cirka 1,5 m. tjockt la 
ger av grus och utfyllningsmaterial samt därunder tämligen lös lera 
till större djup.

3. Västra S : t Per sgatan, där undergrunden består av grovt grus till stör
re djup.

Å var och en av dessa tre gator utfördes först provkörning å den befint
liga, vid sagda tid tämligen ojämna beläggningen av 15 cm. djup stokrgat- 
sten å ett cirka 15 cm. tjockt lager av sättgrus. Därefter borttogs denna be
läggning å en sträcka av 25 m. och ersattes med ny beläggning av diagonal- 
satt 10— 12 cm. smågatsten på cirka 3 cm. grus satt ovan en avjämnad och 
tillvältad packstensbädd av cirka 25 cm. tjocklek. Dessutom utfördes en 
provkörning å gata med 2,5 cm. sandasfaltbeläggning på 5 cm. asfaltbetong, 
härunder ett avjämningslager av makadam på 20 cm. packsten å grus och 
pinnmo till större djup. Detta senare prov utfördes på Lasarettsgatan.

Körningen verkställdes med olika hastigheter och i olika körriktningar. 
Uppkommande vibrationer mättes med en särskilt för ändamålet konstrue

rad apparat med sådan känslighet, att en amplitud avj~()jj() mm' kunde av“ 

läsas.
Vibrationerna erhöllos grafiskt å ett ljuskänsligt filmband.

Fig. 10.
Diagram från Nya Rådstugatan med vibrationsapparaten änbragt på betongplint i

trottoirkanten.



Inalles utfördes 44 provkörningar. De fyra första äro att betrakta som 
för-försök och hava ej medräknats i slutresultaten.

Vibrationsapparaten uppställdes vid de nämnda tre gatorna dels å en i 
trottoirkanten till frostfritt djup nedförd betongplint, dels i fönsterbänk i ett 
av bottenvåningens gatufönster.

De erhållna diagrammen visa, hur vibrationerna i observationspunkten 
växte allteftersom åkdonen närmade sig observationspunkten.

Vidstående figurer, 10, 11 och 12, giva ett begrepp om diagrammens all
männa utseende.

Samtliga erhållna diagram hava genomarbetats och såväl medel- som 
maximiamplituder uträknats. Medelamplituder beräknade på 25 perioder.

Resultatet härav framgår av nedanstående tabell I.

Tabell 1.

Film
nr K ö r p l a t s Observations

plats
Ivör-

riktn.
Hast.

km/tim.
Medel vibr. 

i 1/1000 
mm.

Max. vibr. 
i 1/1000 

mm.

Ga
m

m
al

 
st

or
ga

ts
te

ns
be

lä
gg

ni
ng

.

5 S:a Strömgatan På plinten Ö — V 12 9.3 21
6 » V — ö 12 8.1 22
7 » » Ö— V 16 12 27
8 » » v - ö 16 10 28
9 » fönsterb. Ö— V 16 3.8 8.6

10 » Y —Ö 16 . 2.6 8.4
11 » » Ö - V 16 2.8 9.0
12 Nya Rådstu gatan » plinten Ö— V 16 14 38
14 » » Ö—V 16 14 30
15 » » fönsterb. Ö - V 16 7.7 21
16 » Ö - V 16 8.0 19
17 » Ö - V 12 3.5 15
18 V. S;t Persgatan » golvet v -ö 8 — 1
19 » » Ö—V 16 5.5 11
20 T) » Ö—V 16 9.5 20
24 » » plinten Ö—V 16 22 45
25 » V —ö 8 7.5 16
26 » » Ö—V 16 25 58

Ny
 

sm
åg

at
st

en
sb

el
äg

gn
in

g.

28 S:a Strömgatan På plinten Ö— V 10 3.2
29 T) » v - ö 8 — 2.8
30 » V — ö 8 3.4 8.4
31 » T> Ö— V 10 2.7 8.4
32 » » fönsterb. V —ö 12 — 2.2
33 » » Ö— V 12 — 2.0
34 Nya Rådstu gatan » plinten Ö— V 15 3.2 11
35 Ö— V 12 1.5 5.2
38 V. S:t Persgatan » Ö— V 12 4.9 14
39 T> Ö— V 17 10 28
41 » » golvet Ö— V 16 2.6 6.0
42 * Ö—V 17 2.1 6.0

Sa
nd


as

fa
lt

- 
be

lä
gg


ni

ng
.

43 Lasarettet På gatan — 20 — 0.4
; 44 » • 20 — 0.6



Fig. 11.
Diagram från Nya Rådstugatan med vibrationsapparaten uppställd i fönsterbänk. 

Amplituderna äro, som synes, mindre i fönsterbänken.

Fig. 12.
Diagram från körning å asfalt i Lasarettsgatan. Amplituderna äro här knappast skönj

bara. En amplitud av ——  mm. ger ett utslag å filmen av 1 mm.

De härvid erhållna värdena hava därefter reducerats till samma hastig
het, 16 km/tim. På grund av vissa otydligheter hava värden ej med säker
het kunnat angivas för ny gatubeläggning vid medelvärden för observation 
å trottoirplint i Södra Strömgatan samt vid observation såväl å trottoirplint 
som fönsterbänk för Västra S:t Per sgatan.

En bearbetning av resultaten framgår av nedanstående tabell II.

Tabell IL

Vibrationer uppmätta vid trottoirplint.

K ö r p 1 a t s
Grammal beläggning Ny beläggning

Medelampl. i 
1/1000 mm.

Max. ampl. i 
1/1000 mm.

Medelampl. i 
1/1000 mm.

Max. ampl. i 
1/1000 mm.

Södra Strömgatan ....................... 11 28 4.9 14
Nya Rådstugatan ....................... 14 34 3.2 11
V:a S:t Persgatan ....................... 24 52 8.7 24

Vibrationer uppmätta i fönsterbänk.

Södra Strömgatan......................... 2.9 8.7 2.7
Nva Rådstugatan ........................ 7.9 20 — —

Y:a S:t Persgatan....................... 9.5 20 ■ 2.2 5.0



Det är emellertid icke amplitudens direkta storlek, som är avgörande för 
obehaget med skakningarna, utan skakningens hastighet. Om frekvensen 
betecknas med n svängn. per sek. och amplituden med a cm. så blir hastig
heten v — 4 a n cm./sek.

För att en skakning skall vara svagt förnimbar torde sagda hastighet 
böra vara inemot cirka 0,05 cm./sek. Om värdet på v uppgår till 0,15 kan 
vibrationen sägas börja verka störande åtminstone på personer med svagt 
nervsystem.

I varje fall torde v =  0,20 å 0,25 kunna sägas vara ett störande värde.
Frekvenserna vid de ifrågavarande mätningarna ligga vid 20 å 50 svängn. 

per sek.
För att vara på säkra sidan antages n =  50 och med tillhjälp av de i när

mast föregående tabell angivna amplituder omvandlade från Viooo millimeter 
till centimeter hava följande värden i tabell III uträknats å v, varvid störande 
värden (v större än Q,15) angivits med halvfeta siffror. Med am(j  avses 
medelamplitud och med a,mx maximiamplitud.

Tabell III.

Vibrationshastigheter vid trottoirplint.

K ö r  p l a t s
Gammal beläggning Ny beläggning.

4 amd • n 4 amx . n 4 amr| . n 4 amx . n

Södra Strömgatan....................... 0.22 0.56 0.098 0.28
Nya Rådstugatan ....................... 0.28 0.68 0.064 0.22
V:a S:t Persgatan....................... 0.48 1.04 0.174 0.48

V ibrationshas tigh eter i fönsterbänkar.

Södra Strömgatan....................... 0.058 0.174 _ 0.054
Nya Rådstugatan ....................... 0.158 0.40 — —
V:a S:t Persgatan....................... 0.19 0.40 0.044 0.112

Härav framgår, alt vibrationerna å trottoirplinterna överallt äro störande 
vid den gamla beläggningen och ävenså i husens fönsterbänkar utom vid 
medelstorleken å vibrationerna vid Strömgatan, där den gamla beläggningen 
var bäst.

Vid den nya beläggningen äro samtliga de uppmätta vibrationerna i fön
sterbänkarna att betrakta såsom icke störande.

Däremot visade sig störande inverkan av maximivibrationer fortfarande 
uppstå vid mätning å trottoirplintarna. Detta torde dock kunna sägas vara 
av ringa eller ingen betydelse.

Av intresse särskilt med hänsyn till undergrundens inverkan är att se, 
att vibrationerna voro minst i Strömgatan (observera dock den bättre be
läggningen i Strömgatan vid de första proven) och störst i Västra S :t Pers- 
gatan.

Stockholm den 24 mars 1927.
H. Ereiiger.



Gernandts Boktryckeri A.-B., Stockholm 1927.
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