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Sammanfattning 
Prefabricerade håldäcksbjälklag är en väl använd bjälklagstyp när en öppen planlösning 

eftersträvas. Detta på grund av de långa spännvidderna som håldäcket tillåter. 

Håldäckselementen tillverkas i fabrik vilket gör det möjligt att förspänna elementen och 

optimera utformningen för att få en lättare och slankare konstruktion. Längre spännvidder i 

kombination med en lättare konstruktion har lett till problem med oönskade vibrationer, 

något som tidigare inte varit något problem vid platsgjutna bjälklag. För byggnader med 

verksamheter utan specifika krav på små amplitudsnivåer tillämpas relativt enkla 

beräkningsmodeller för att bedöma eventuella risker. Beräkningsmodellen har i tidigare 

studier kunnat konstaterats vara väl konservativ eftersom den endast behandlar ett enskilt 

element. 

 

I detta examensarbete har fältmätningar på fyra olika håldäcksbjälklag belastade med 

gångtrafik i kritiska gångstråk genomförts. Egenfrekvenser och vibrationer har studerats i 

punkter utmed fältmitt för att jämföra med teoretiskt beräknade värden och tidigare studier.  

 

Till skillnad från tidigare studier visade resultatet av fältmätningarna att gångstråk över 

fältmitt ger upphov till störst vibrationer. Utbredningen av vibrationerna har analyserats i 

flera punkter utmed fältmitt. En och samma punkt har oavsett gångstråk registrerat de 

största vibrationerna vilket indikerar på samverkan mellan håldäckselementen. Vidare visar 

mätningarna att parallella innerväggar har samma avmattande inverkan på utbredningen av 

vibrationerna som upplagen. Pågjutningens inverkan på håldäckselementen har också 

studerats. Den större massan som en pågjutning innebär leder till lägre accelerationsnivåer 

och en ökad samverkan mellan elementen. De maximala vibrationerna har i samtliga fall 

visat på stor marginal till ställda gränsvärden.  

 

Jämförelser mellan uppmätt frekvensinnehåll och beräknad första egenfrekvens har visat på 

stora skillnader. Gående på bjälklaget belastar olika punkter utmed ett stråk vilket har 

inneburit att flera svängningsmoder exciterats. Mätningar och beräkningar har visat att den 

mod som aktiveras beror på den exciterade dynamiska lasten. Det innebär att risken för 

resonans orsakat av gående är näst intill obefintlig. Därmed kan konstateras att 

dimensionering med enkla handberäkningar kan ses som väl konservativa. 
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Abstract 
Prefabricated hollow core slabs have become a frequent used construction method to allow 

larger spans. Since the hollow core slabs are produced in factories it gives the possibility to 

prestress the slabs to optimize the design. This results in a much lighter and slender 

construction. Longer spans in combination with a less heavy construction make the slab 

more sensitive to unwanted vibrations. This has not been a problem before with the heavy 

on site made slabs. Dynamic analysis for buildings without a specific requirement for low 

vibration amplitudes are based on simplified methods. This way of estimating the dynamic 

behavior has in studies showed to be a conservative way due to it assumes the slabs to be a 

simply supported beam. 

 

In this thesis field measurement has been carried out on four different hollow core slabs 

excited by one person walking across the slab in critical paths. Acceleration amplitudes and 

natural frequencies have been measured in multiple spots along mid span to compare with 

calculations and previous studies.  

 

The field measurements showed that walking across mid span creates the vibrations 

compared to walking along a supported edge which induces minimal vibration. Since 

measurements in multiple spots along mid span have been carried out, analysis of the 

spreading of vibration can be done. In every measurement the maximum amplitude has 

been measured in the same spot. The measurements also show that parallel internal walls 

have the same slowdown impact of the amplitudes as the supported edges. The impact of 

the concrete topping casted on the slabs has also been studied. The larger mass which this 

casting induces leads to smaller amplitudes. The maximal vibrations recorded in these 

measurements have constantly showed small values compared to stated limits. 

The measured frequencies compared to the calculated natural frequencies have shown a 

significant difference. Field measurements and calculations have shown that the frequency 

of which the slab vibrates which depends on the excited dynamic load. This means that the 

risk of resonance caused by transient vibrations is almost nonexistent. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Förutsättningarna för dagens betongbjälklag har förändrats i takt med bättre kännedom och 

kunskap om ingående material. Prefabricering av byggdelar har blivit allt vanligare. 

Bjälklagselement kan tillverkas i fabrik med starkare betong och ny teknik så som 

förspänning. Detta har medfört att betongbjälklagen tillåts utformas slankare och därmed 

lättare med en hög hållfasthet. Bygga med förspända håldäckselement innebär att man kan 

utnyttja större spännvidder, få ett mer effektivt byggande med en effektivare 

materialanvändning. Med de större spännvidderna och lättare egenvikterna uppträder 

problem med oönskade vibrationer. Detta är problem som man tidigare inte haft med 

platsgjutna betongbjälklag, framförallt på grund av den stora egentyngden. Vibrationer kan 

skapa störningar och problem för verksamheten i byggnaden om de inte tas hänsyn till i 

projekteringen. Beräkningar av dynamiska egenskaper bygger på flera svåruppskattade 

parametrar vilket utgör komplexiteten i att teoretiskt bestämma hur bjälklagets 

sammansättning beter sig. Vid analyser av enklare konstruktioner används förenklade 

dynamiska beräkningar. Studier har däremot visat att dessa är klart konservativa [1]. 

Fältmätningar är därmed av högsta graden intressant och en nödvändighet för att bättre 

kunna förstå beteendet hos bjälklaget och utvärdera nuvarande beräkningsmodell. 

Denna rapport är ett fortsättningsarbete av ett tidigare examensarbete, ”Dynamiska 

egenskaper hos håldäcksbjälklag belastade med gångtrafik” KTH och WSP av Daniel 

Gustafsson, 2012 [1]. 

1.2 Målformulering 

Syftet med detta examensarbete är att utvärdera enkla dynamiska beräkningar och 

dynamiska responser hos håldäcksbjälklag belastade med gångtrafik. Detta skall utvärderas 

med fältmätningar som jämförs med beräknade värden och tidigare studier. Gällande 

regelverk och normer ska undersökas för att jämföra uppmätta vibrationer med ställda krav. 

Ytterligare skall fältmätningarna jämföras med varandra för att förklara inverkan av 

pågjutning, upplagsförhållanden och innerväggar. 

 

Resultatet förväntas ge riktlinjer för beräkning och analys vid praktiskt projektering. 

1.3 Avgränsning 

Arbetet kommer endast behandla vibrationer och dynamiska egenskaper hos 

håldäcksbjälklag. Gångtrafiken som ska exciteras på bjälklaget innefattar en gående person. 

Påverkan av olika skotyper kommer inte tas hänsyn till i exciteringen. Dynamiska egenskaper 

kommer utvärderas i de specifika mätobjekten där det tydligt går att fastställas.  
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1.4 Metod 

Arbetet påbörjades med en bred litteraturstudie som omfattade grundläggande dynamik 

och dess funktion i byggnader. Även tidigare forskning inom området studerades. Därefter 

undersöktes standarder och normer för att klargöra ställda gränsvärden och hur dessa 

förhåller sig till varandra. 

 

Innan fältmätningar påbörjades utfördes testmätningar med mätutrustningen för att 

säkerställa precisionen och att rätt inställningar används. En monteringsanordning 

tillverkades enligt vad som rekommenderas i svensk standard [2] för att få ett så tillförlitligt 

resultat som möjligt. 

Fältmätningarna utfördes därefter på totalt fyra olika håldäcksbjälklag med varierande 

dimension, pågjutning och upplagsförhållanden. Mätningar på flera objekt gav möjligheten 

att kunna jämföra accelerationsnivåer och egenfrekvenser beroende på hur 

håldäcksbjälklaget är utformat. Resultatet av mätningarna granskades för att sedan 

bearbetas i MATLAB för vidare jämförelse med ställda gränsvärden.  
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2 Nulägesbeskrivning 
WSP är ett multinationellt företag som idag finns över hela världen. WSP Sverige bildades 

under namnet J&W, Jacobson & Widmark AB, som ett teknikkonsultföretag inom 

byggnadskonstruktion. J&W grundades år 1938 av Folke Jacobson och Hans Widmark. J&W 

förvärvades år 2001 av WSP Group som då var brittiskt ägt och blev WSP Sverige som idag är 

verksamma inom hus & industri, transport & infrastruktur samt miljö & energi. År 2012 

förvärvades WSP Group av det kanadensiska bolaget GENIVAR som idag är noterat på 

Toronto börsen. I dagsläget finns WSP i 40 länder runt om i världen och benämns som WSP 

PARSONS BRINCKERHOFF [3]. 

 

I Sverige har WSP ungefär 3500 anställda med kontor över hela landet varav huvudkontoret 

är beläget i Stockholm. WSP är involverade i stora projekt runt om i Sverige som exempelvis 

flytten av Kiruna. Examensarbetet är skrivet på avdelningen byggprojektering i Stockholm. 

Det finns intresse på WSP för djupare förståelse kring hur vibrationer hos håldäcksbjälklag 

uppträder för att kunna säkerhetsställa komfortkraven vid projektering av byggnader. 
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3 Teoretisk referensram  

3.1 Dynamiska system 
Ett dynamiskt system kan ha en eller flera frihetsgrader, en frihetsgrad innebär att systemets 

rörelser begränsas till en riktning. System med flera frihetsgrader blir genast mycket 

komplexa och det krävs beräkningar samt analyser i finita elementprogram. Vid 

handberäkningar eller uppskattningar i mindre komplexa fall finns metoder för att förenkla 

antalet frihetsgrader till endast en. Förutsättningarna i grundläggande dynamik av ett system 

med en frihetsgrad beskrivs i Figur 1. Massan m kan endast röra sig i en riktning med en 

styvhet k som defineras av en fjäder i systemet. Dämparen c idealiserar bromsen i systemet 

det vill säga den energi som omvandlas till framförallt friktion [4]. 

 

Figur 1 – Dynamiskt system med en frihetsgrad, omritad från [4] 

Ett bjälklags dynamiska egenskaper kan förklaras enligt förutsättningarna ovan. Om vi tillför 

en kraft P motsvarande ett fotsteg genererar det en förskjutning av massan m som rubbar 

jämvikten i systemet och bjälklaget börjar svänga. Kraften P som krävs för att skapa en 

förskjutning av massan m beror på bjälklagets styvhet som motsvaras av fjädern k i 

systemet.  

3.2 Dynamiska laster och dynamisk respons 

För att svängningar eller vibrationer skall uppstå i ett system förutsätter det en rörlig eller 

tidsberoende last som belastar strukturen, en dynamisk last. Maskiner med rörliga delar, 

människor som rör sig är exempel på vanliga dynamiska laster som verkar på ett bjälklag. 

Yttre påverkan som vindstötar, trafik och byggarbeten är också vibrationskällor som bör 

beaktas [5]. Dynamiska laster delas in beroende på hur vibrationernas karaktär ser ut. 

Gående eller springande personer klassificeras som transienta laster, vilket innebär korta 

impulser över tid. Ett bjälklag som förskjutits från sitt jämviktsläge av en dynamisk 

påverkande last kommer i första fasen få ökande responsamplituder från att ha varit 

stillastående. Den dynamiska responsen övergår sedan till ett läge då amplituderna 

stabiliseras. När sedan lasten avlägsnas tillåts bjälklaget att vibrera fritt, i dess egenfrekvens, 

med avtagande amplituder som beror av dämpningsegenskaperna i systemet [6]. 
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3.3 Egenfrekvenser 
Ett bjälklag som påverkas av en dynamisk last, kan få strukturen att förskjutas från sitt 

jämviktsläge vilket tillåter bjälklaget att svänga fritt. När ett bjälklag förskjutits från sitt 

jämviktsläge kommer det att svänga med en viss frekvens, det vill säga dess egenfrekvens. 

Ett system i praktiken har oändligt många frihetsgrader och till varje frihetsgrad hör en 

specifik egenfrekvens. Bjälklagets styvhet, massa och upplagsförhållanden är egenskaper 

som påverkar egenfrekvensen. Ett styvare bjälklag svänger med en högre frekvens än ett 

mindre styvt bjälklag. Egenfrekvensen påverkar bjälklaget med dess tillhörande 

deformationsfigur, en så kallad mod. Vid analys av byggnader är det framförallt de lägsta 

egenfrekvenserna som är intressanta och mest kritiska för att säkerställa komfortkrav för 

verksamheten [6]. 

𝑓𝑛 =
𝜋𝑛

2

2𝜋
∙ √

𝐸∙I

𝑚∙ 𝐿4  (3.1) 

Egenfrekvensen för en fritt upplagd balk beräknas enligt (3.1). Första egenfrekvensen 

beräknas, 𝑓𝑛=1 → 𝜋𝑛=1 = 𝜋, andra egenfrekvensen beräknas 𝑓𝑛=2 → 𝜋𝑛=2 = 2𝜋 osv. 

Ekvation (3.1) betecknar E och I för elasticitetsmodul respektive tröghetsmoment, m för 

total massa på balken per meter och L för elementets längd [7].  

 

3.4 Resonans 

När ett system belastas av en dynamisk last med en frekvens som sammanfaller med 

bjälklagets egenfrekvens uppkommer fenomenet resonans. Resonans innebär att den 

påverkande dynamiska lasten och bjälklagets svängningar samverkar vilket ger upphov till 

stegrande accelerationsamplituder. Vid ett icke-dämpat system skulle amplituderna 

teoretiskt sett gå mot oändligheten. Dämpning i systemet är en viktig komponent eftersom 

det fungerar som en broms, i takt med att den tillförda energin försvinner ut ur systemet 

avtar amplituderas storlek. För att undvika detta fenomen är det av högsta grad viktigt att i 

projekteringen uppskatta systemets egenfrekvens. Detta med hänsyn till de yttre 

påverkande dynamiska laster för att undvika eventuellt samverkande frekvenser. Bjälklag 

med låg egenfrekvens blir kritiska eftersom mänsklig aktivitet kan förekomma i liknande 

frekvens och skapa resonans [7].  

 

Samverkan mellan egenfrekvens och en dynamisk last kan även inträffa vid en multipel av 

lastfrekvensen. Ett exempel på detta kan vara en person som går i 2 Hz på ett bjälklag med 

en egenfrekvens om 6 Hz, vid var tredje steg sammanfaller då dessa med varandra. En 

multipel av lastfrekvens bör därför också beaktas [7].  

3.5 Dämpning 
Dämpning är en förutsättning och förekommer i alla system för att uppnå en avmattning av 

accelerationsamplituderna, det vill säga få en effektivare utmattning av vibrationerna. Den 
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energi som tillförs till bjälklaget i form av dynamiska laster tas upp och försvinner genom 

friktion i sprickbildningar och anslutningar, värmeutveckling samt plastisk deformation [5]. 

Det ligger en stor komplexitet i att uppskatta dämpningen av ett bjälklag eftersom 

dämpningen beror på en rad olika faktorer och hur sammansättningen beter sig. Standarden 

ISO 10137 utrycker sig tydligt i den här frågan, det går generellt sett inte att beräkna eller 

uppskatta dämpning till den precision som förväntas. De rekommendationer som ges för att 

uppskatta dämpningen är framförallt från tidigare mätningar och erfarenhet i liknande 

projekt [8]. 

 

3.6 Mätinstrument  

Mätinstrumentet som har använts är en accelerometer tillverkad av Dytran Instruments [9]. 

Sensorerna är uppbyggda av material med piezoelektriska egenskaper som utsätts för en vikt 

vilket i sin tur är fäst med en fjäder. Kort beskrivet kan sägas att strukturen i sensorn 

genererar en elektrisk signal vid påkänning av hastighetsförändringar. Signalen som 

registreras är proportionerlig mot accelerationen. Den tillhörande mjukvaran analyserar och 

omvandlar de elektriska signalerna till acceleration. Instrumentet är oerhört känsligt, 

sensorerna registrerar frekvenser från 0,3 Hz till 5000 Hz [10]. 

 

3.7 Håldäcksbjälklag 

Håldäckselementen är som standard 1,2 m breda med varierande höjder. Figur 2 visar 

tvärsnittet av ett typiskt håldäckselement. Håldäcken tillverkas med spännarmering i 

underkant och gjuts vanligtvis med betongkvalitet C50/60. Elementen gjuts i stålform vilket 

skapar en slät undersida för ett bearbetningsfritt innertak. Eftersom håldäcken är förspända 

uppkommer drag i överkant som ger en utböjning i fältmitt av håldäcket. Pågjutningen på 

ovansida håldäck sker efter montage vanligtvis av flytspackel eller betong för att få en jämn 

horisontell yta [11].   

 
Figur 2 – Tvärsnitt, håldäckselement [11] 
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4 Litteraturstudie  

4.1 Daniel Gustafssons examensarbete 

Gustafsson skrev examensarbetet ”Dynamiska egenskaper hos håldäcksbjälklag belastade 

med gångtrafik”. Den behandlar analys av tvåsidigt upplagda håldäcksbjälklag och 

simuleringar i finita elementprogram. Håldäcksbjälklag har i studien utsatts för dynamisk last 

i form av en gående person som representerats av en framtagen gångfunktion. Rapporten 

jämför även normkrav, rekommendationer och praxis gällande maximala gränsvärden för 

vibrationer samt hur svängningarna skall presenteras. ISO 10137 och National Building Code 

of Canada har efter utvärdering konstaterats ställa de tuffaste kraven. Gustafsson fastställer 

ytterligare att handberäkningsmetoderna för egenfrekvensen är väl konservativa för 

användning vid kostnadseffektiv dimensionering. 

Rapporten behandlar även pågjutningens inverkan på håldäckselementen genom att 

simulera tre olika fall, ej samverkande, fullt samverkande samt ingen pågjutning. Det 

resulterar i att bjälklag utan pågjutning får högst accelerationer. Vid samverkan av 

pågjutningen och elementen resulterar detta i minskade accelerationer på bjälklaget 

samtidigt ökar egenfrekvensen och massan. Om det inte sker någon samverkan minskar 

egenfrekvensen och massan på bjälklaget ökar vilket bidrar till lägre accelerationer. 

Ytterligare utreds accelerationsnivåer beroende på vart gångstråk är placerade över det 

tvåsidigt upplagda håldäcksbjälklaget. Vid dessa simuleringar verkade gångfunktionen i 

resonans med bjälklagets första egenfrekvens. Två gångstråk tvärs bjälklaget och två stråk 

längs med ett håldäckselement undersöktes, se Figur 3. Simulerade stråk längs med 

håldäcken resulterade i högst MTVV värden. Gångstråk tvärs håldäckselementen över 

fältmitt visade större accelerationer men under korta perioder på varje element vilket 

resulterade i ett lägre MTVV värde [1].  

 

 

Figur 3 – Exciteringsmetod från Gustafssons rapport [1] 
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 4.2 Eurokoder 

Eurokoderna är för Europa och därmed Sverige det gällande dimensioneringsregelverket. 

Regelverket gäller även som standard i flertalet länder utanför Europa. SS-EN 1990 

”Grundläggande dimensioneringsregler för bärverk” berör gällande krav för vibrationer och 

svängningar i bruksgränstillstånd [12]. 

I bilaga A1 som kompletterar SS-EN 1990 beskrivs att: 

”Om bärverkets egensvängningsfrekvens är lägre än det lämpliga värdet bör en mer förfinad 

analys av bärverkets dynamiska reaktion utföras, med beaktande av dämpning” [A1.4.4]. 

Den förfinade analysen är för låga egenfrekvenser och hänvisas till standarden ISO 10137 [8] 

som beskrivs i avsnitt 4.4. I SS-EN 1992 Dimensionering av betongkonstruktioner beskrivs 

inte svängningar eller vibrationer utförligare [13].  

 

4.3 ISO 2361-1 

ISO 2631-1 ”Vibration och stöt – Vägledning för bedömning av helkroppsvibrationers 

inverkan på människan – Del 1: Allmänna krav” gäller som standard i Sverige och 

internationellt. Standarden omfattar helkroppsvibrationer relaterat till människors hälsa och 

komfort samt hur vibrationer uppfattas. Rapporten behandlar vibrationer inom 

frekvensintervallet 0,5 Hz – 80 Hz [14]. 

Det fastslås i den gällande standarden att vibrationer skall mätas i storheten accelerationer. 

Fokus i standarden ställs på hur mätning och utvärdering av vibrationer skall utföras i 

förhållande till kroppsställning vid olika frekvenser. Det fastsälls inte i denna standard några 

specifika gränsvärden eller krav vad gäller vibrationer, det beror framförallt på 

komplexiteten att bestämma ett generellt värde eftersom vi alla upplever vibrationer olika. 

Det förklaras hur man kan beräkna fram jämförbara vibrationstal genom att väga samman 

vibrationer över tid och i olika frekvensband. För att beakta vibrationernas frekvensinnehåll 

delas accelerationerna upp i tersband. Varje tersband skall sedan multipliceras med ett 

faktorvärde, dessa värden redovisas i Bilaga B.1 och Bilaga B.2. De vägda accelerationerna 

summeras det till ett frekvensvägt-värde [14].  

 

I standarden presenteras flera metoder på hur vibrationer kan utvärderas från mätningar. De 

två vanligaste är root mean square, r.m.s-värde och maximum transient vibration value, 

MTVV värde som på två sätt presenterar effektivvärdet. R.m.s-värdet beräknas enligt (4.1) 

där 𝑎𝑤 är den frekvensvägda accelerationen över tid. 

  𝑎𝑟𝑚𝑠 =  √ 
1

𝑇
 ∫ 𝑎𝑤

2 (𝑡)𝑑𝑡 
𝑇

0
   (4.1) 

 

För transienta vibrationer föreslår standarden att MTVV värden istället används. MTVV 

värde beräkningen är i grunden ett r.m.s-värde som istället integreras i intervall om en 
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sekund över hela perioden, se ekvation (4.2). Det maximala ensekundersfönstret under 

perioden, se (4.3), resulterar i ett MTVV värde [14]. 

𝑎𝑤(𝑡0) = √ 
1

𝑡
 ∫ [𝑎𝑤(𝑡)]2 𝑑𝑡 

𝑡0

𝑡0−𝑡
  (4.2) 

𝑀𝑇𝑉𝑉 = 𝑚𝑎𝑥[𝑎𝑤(𝑡0)]   (4.3) 

 

4.4  ISO 10137:2008 

Standarden ISO 10137 omfattar människors belastning på byggnader och gångbroar, 

innehållet i byggnaden samt byggnadens konstruktion. 

 

I standarden presenteras gränsvärden för vertikala accelerationers effektivvärde vid olika 

frekvensintervall. Detta presenteras i en baskurva (Figur 4). R.m.s och MTVV värden från 

uppmätta accelerationer kan jämföras med riktvärdena i kurvan. För olika verksamheter 

multipliceras gränsvärdet med en faktor. Figur 5 redovisar multiplikationsfaktorerna för 

specifika verksamheter och vilken tid på dygnet vibrationerna inträffar. 

. 

Figur 4 – Baskurva, vertikala accelerationer [8] 
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Figur 5 – Multiplikationsfaktorer för specifika verksamheter [8] 
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5 Genomförandet 

5.1 Syftet med mätningarna 
Syftet med mätningarna var att mäta uppträdande amplituder och egenfrekvenser på 

bjälklag som belastas av en gående person med varierad gånghastighet. Vidare skall 

resultatet av mätningarna analyseras i syfte att kunna dra slutsatser kring beteendet vid 

olika upplagsförhållanden samt pågjutningens inverkan på vibrationsamplituderna. För att 

upprätthålla en jämförbar mätdata har mätningarna utformats i enlighet med de uppställda 

modeller och simuleringar Gustafsson utrett [1]. 

5.2 Utrustning 

Det användes totalt fyra accelerometrar, tre enaxiella och en triaxiell. Samtliga registrerade 

accelerationer i z-riktning på bjälklaget. Accelerometrarna kopplades till en datainsamlare 

som vidare kopplades till en dator. I datorn användes programmet QuickDAQ för att 

presentera datan i diagram som accelerationer över tid och frekvensinnehållet av 

mätningen. 

 

 

Figur 6 – Tillverkad monteringsanordning, omritad från [2] 

Enligt svensk standard SS 460 48 61 ”Vibration och stöt – Mätning och riktvärden för 

bedömning av komfort i byggnader” skall accelerometrarna ha god kontakt mot bjälklaget. 

Standarden rekommenderar en monteringsanordning som består av en cirkulärplatta med 

tre symmetriska ben, se Figur 6. Monteringsanordningen skall ha en totalvikt på 2,5 kg för 

att simulera ett tryck mot bjälklaget motsvarande en stående person [2]. 

Monteringsanordningen användes i samtliga mätningar.  
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5.3 Mätningsmetod 

Genomförandet av mätningarna utfördes enligt en planerad mätuppställning som 

diskuterades fram med handledare på WSP. Samtliga bjälklag hade specifikt framtagna 

planritningar för placering av accelerometrar. Alla accelerometrar var placerade i respektive 

håldäckselements mittpunkt vad gäller bredd och spännvidd. Positionerna på 

accelerometrarna måttades ut med måttband och benämns i ritningsunderlaget med 

nummer 0-3. 

 

Störningar under mätningarna observerades och beaktades i den grad det påverkade 

mätningarna. Då en plötslig störning noterades dokumenterades detta och en ny mätning 

utfördes. För att minska störningar av låg- och högfrekventbrus har ett butterworthfilter 

lagts på med avklippning av frekvenser lägre än 0,2 Hz och högre än 100 Hz. Dessa finns som 

funktioner i programvaran vilket innebär att resultatet av mätningarna inte behöver 

ytterligare filtrering i efterhand. Samplingsfrekvensen var inställd på 398 registreringar per 

sekund. 

5.4 Exciteringsmetod 

Exciteringsmetoden hämtades från det tidigare skrivna examensarbetet av Gustafsson [1], se 

Figur 3. 

I mätningarna exciterades gångstråken av en gående person med massan 85 kg. Den gående 

personen skall simulera en normal gångtrafik på bjälklaget under normala förhållanden. 

Varje gångstråk exciterades i två takter, 1,8 Hz och 2,1 Hz, med hjälp av en metronom. 

Eftersom det är en normal användning som eftersträvas anses precisionen av den specifika 

takten inte ha någon större inverkan i analysen. Under varje mätperiod exciterades 

gångstråken fyra gånger. Detta repeterades för att säkerställa validiteten. 

Exciteringsmetoden har diskuterats fram för att få mätdata som efter analys kan jämföras 

med det bakomliggande arbetet.  

5.5 Mätning 1 – Fredrik Yrkesgymnasium, Haninge 

5.5.1 Mätobjekt 
Mätningarna utfördes i ett nyproducerat yrkesgymnasium på Dalarövägen 64 i Haninge. 

Projektet var i slutskedet när mätningarna utfördes. Objektet består av två våningar med 

lokaler för undervisning, laborationssalar och verkstadshallar. Alla mätningar utfördes på 

plan två i rum avsedda för undervisning. Objektet är utformat med två dimensioner av 

håldäcksbjälklag. Respektive bjälklag har olika upplagsförhållanden. De två olika bjälklagen 

benämns nedan som bjälklag 1 och bjälklag 2. Fotografi på uppställningen visas i Bilaga C.1 

och Bilaga C.2. 

 

De ritningar som redovisas är konstruktionsritningar med kompletterande icke-bärande 

innerväggar som illustreras med tjocka linjer.  
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5.5.2 Uppbyggnad – stomme, bjälklag 1  

Bjälklag 1 består av HDF 120/27 med 20 mm tjock pågjutning. Figur 7 visar elementets 

tvärsnitt. Håldäckselementen ligger upplagda på HSQ-balkar i båda ändar, 

anslutningsdetaljer redovisas i Bilaga A.6. Balkarna belägna mot fasaden stöds upp av 

cirkulärt ihåliga stålpelare. Det inre balkupplaget stöds upp av betongpelare. Spännvidden 

mellan dessa upplag är 9 700 mm. Fullständiga ritningar av detta objekt hänvisas till Bilaga 

A.1.  

 
Figur 7 – Tvärsnitt håldäckselement 120/27, bjälklag 1 

5.5.3 Bjälklag 1.1 – Klassrum 7,4 x 6,3 m  

 
Figur 8 – Fredriks Yrkesgymnasium, bjälklag 1.1, HDF 120/27 

Bjälklag 1, mätning 1 (Figur 8) utfördes i ett klassrum, beläget mot fasadkanten. Gångstråk D 

kan ses som särskilt intressant eftersom stråket är beläget ut med en fri kant vilket förväntas 

vara ett av de kritiska fallen. I övrigt refererar gångstråken till Figur 3. 
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5.5.4 Bjälklag 1.2 – Klassrum 7,4 x 6,3 m

 
Figur 9 – Fredriks Yrkesgymnasium, bjälklag 1.2, HDF 120/27 

Bjälklag 1, mätning 2 (Figur 9) utfördes i ett identiskt klassrum som bjälklag 1, mätning 1. 

Denna mätning, beläget i mitten av byggnaden utfördes i synnerhet för att kunna analysera 

samverkan mellan elementen i bredd. 

5.5.5 Uppbyggnad – stomme, bjälklag 2 

Bjälklag 2 består av HDF 120/32 med 20 mm tjock pågjutning. Figur 10 visar elementets 

tvärsnitt. Håldäckselementen ligger i båda ändar upplagda på bärande betongvägg, 

anslutningsdetalj redovisas i Bilaga A.7. Spännvidden mellan upplagen är 13 200 mm. 

Fullständiga ritningar av detta objekt hänvisas till Bilaga A.3. 

 

Figur 10 – Tvärsnitt håldäckselement 120/32, bjälklag 2 
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5.5.6 Bjälklag 2 – Laborationssal 10,4 x 9,0 m

 
Figur 11 – Fredriks Yrkesgymnasium, bjälklag 2, HDF 120/32 

Mätningen på bjälklag 2 (Figur 11) utfördes i en laborationssal. Detta bjälklag är utformat 

med parallellt bärande och icke-bärande innerväggar. Accelerometer 0 var placerad intill en 

icke-bärande innervägg. 

 

5.6 Mätning 2 – Beckomberga, Bromma 

5.6.1 Mätobjekt  

Mätningarna utfördes i ett bostadshus på Beckomberga Ängsväg 45 i Bromma. Byggnaden 

består av sju våningar och var i produktionsskedet. Vid mätningstillfället var stommen och 

därmed lägenhetsfördelningen färdig. Det enda som fanns i lägenheterna var stålregelverk 

för avskiljande innerväggar. Detta objekt var särskilt intressant eftersom alla plan inte hade 

en pågjutning. Två mätningar utfördes därför, en med pågjutning och en utan för senare 

analys av dess inverkan. Dessa benämns nedan som bjälklag 3 och bjälklag 4. Fotografi på 

uppställning för bjälklag 3 visas i Bilaga C.3 och Bilaga C.4. 

5.6.2 Uppbyggnad – Stomme, bjälklag 3 och 4 

Bjälklagen i denna byggnad består enbart av HDF 120/27. Figur 12 visar elementets tvärsnitt. 

Lägenheten för de två identiska bjälklagen som mätningarna utfördes på har en spännvidd 

på 6 500 mm. Samtliga håldäckselement ligger upplagda på bärande betongväggar. 

Anslutningsdetaljer redovisas i Bilaga A.8 och fullständiga ritningar av detta objekt hänvisas 

till Bilaga A.4 och A.5.  

Bjälklag 3 refererar till HDF 120/27 utan pågjutning. 

Bjälklag 4 refererar till HDF 120/27 med 65 mm pågjutning. 
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Figur 12 – Tvärsnitt håldäckselement 120/27, bjälklag 3 och 4 

5.6.3 Bjälklag 3 och 4 – Lägenhet 

 

Figur 13 – Beckomberga, bjälklag 3 och 4, HDF 120/27 

Mätningen på bjälklag 3 (Figur 13) utfördes i lägenheten utan pågjutning. Gångstråk D är ett 

intressant stråk eftersom det är beläget mot en fri kant. 

 

Bjälklag 4 är identisk med bjälklag 3 med skillnaden av en 65 mm pågjutning. 
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6 Resultat och analys 

6.1 Accelerationer 

Resultatet av mätningarna har i efterhand bearbetats för att kunna jämföras med normer 

och standarder. Svenska standarden ISO 10137 [8] som hänvisar till baskurvan (Figur 4) har 

efter jämförelser i Gustafssons rapport [1] visat sig vara det mest kritiska gränsvärdet. Det 

förespråkas olika metoder för att utvärdera accelerationsnivåerna i denna standard, r.m.s-

värden och MTVV värden samt att dessa ska frekvensvägas. Metoden för att beräkna r.m.s-

värde och MTVV värde är beskrivet i avsnitt 4.3. Vid transient dynamisk last som vibrationer 

från gående innebär kommer sekvenser utan vibrationer sänka r.m.s-värdet som integrerar 

hela perioden. MTVV värdet som istället redovisar det maximala ensekundersfönstret 

kommer därför resultera i ett mer kritiskt värde. Vi har därför valt att endast utrycka 

accelerationsnivåerna som MTVV värden. 

 

Vibrationsmätningarna har till en början granskats för att sålla bort sämre mätningar. 

Därefter har oönskade sekvenser tagits bort för att se till att det enbart är exciteringen som 

redovisas. Slutligen har ett frekvensvägt MTVV värde beräknats i MATLAB. I figurerna 14-18 

nedan redovisas de maximala MTVV värdena för varje accelerometer och gångstråk. 

 

I exciteringsmetoden valde vi att excitera varje gångstråk i två olika takter för att utvärdera 

eventuella skillnader. Efter att ha jämfört de resulterande MTVV värdena mellan dessa 

exciteringstakter kan fastställas att det inte skiljer sig nämnvärt mellan dem. Vad som kan 

konstateras är att impulsen av fotnedslaget är den avgörande faktorn. Vad vi kunnat se i 

flertalet av mätningar är att den snabbare takten resulterar i ett marginellt högre värde. 

Detta beror på att nedslaget av foten på bjälklaget sker hastigare och resulterar därmed i en 

större impuls. I figurerna 14-18 nedan har endast den takt som gett upphov till de största 

vibrationerna redovisats eftersom det är intressant för en bredare jämförelse. 
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6.1.1 Vibrationer bjälklag 1.1 

 

Figur 14 – MTVV värden för mätpunkt 0-3. Bjälklag 1.1 

 

6.1.2 Vibrationer bjälklag 1.2 

 

Figur 15 – MTVV värden för mätpunkt 0-3. Bjälklag 1.2 
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6.1.3 Vibrationer bjälklag 2 

  

Figur 16 – MTVV värden för mätpunkt 0-3. Bjälklag 2 

 

6.1.4 Vibrationer bjälklag 3 

 

Figur 17 – MTVV värden för mätpunkt 0-3. Bjälklag 3 utan pågjutning 
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6.1.5 Vibrationer bjälklag 4 

 

 

Figur 18 – MTVV värden för mätpunkt 0-3. Bjälklag 4 med pågjutning 

6.2 Diskussion vibrationer 
 

6.2.1 Accelerationsnivåer 

Det maximala MTVV värdet oberoende bjälklag återfinns i Figur 14 och kan läsas av till 

0,0012 m/s2. Det frekvensvägda värdet kan enligt standarden jämföras med de mest kritiska 

områdena i baskurvan det vill säga 0,005 m/s2. För verksamheter såsom skola, kontor och 

bostäder skall även en faktor om 2-4 multipliceras med det kritiska värdet i baskurvan (Figur 

4). Den faktiska maxgränsen ligger istället mellan 0,01-0,02 m/s2. Accelerationsnivåerna kan 

därmed konstateras ha stor marginal till gränsvärdet, i vissa fall är de så mycket som 10-20 

gånger lägre. 

 

6.2.2 Gångstråk 
Den avgörande parametern för storleksordningen av vibrationsamplituderna beror 

framförallt på var excitering av gående sker på bjälklaget. Gustafssons arbete [1] har 

konstaterat att stråk utmed upplag ger upphov till lägre MTVV värden än stråk placerat i 

fältmitt. I våra mätningar refererar detta till gångstråk A utmed med upplag och B placerat i 

fältmitt. Både Figur 14 och Figur 15 bekräftar den teorin. Gångstråk A registrerar lägre 

värden än gångstråk B oavsett punkt på bjälklaget. Gångstråk A i Figur 16 löper som 

ritningen visar inte utmed upplag, den löper istället utmed en parallell innervägg. Här 

påvisas också lägre värden oberoende av mätpunkt liknande fallet utmed upplag. Detta kan 

förklaras av den linjelast som innerväggen belastar bjälklaget med vilket kan likställas med 

hur responsen ser ut vid ett upplag. Det vill säga att statiskt bärande och statiskt icke-

bärande väggar har liknande inverkan på storleken av uppträdande amplituder intill dessa. 

Detta kan tydligt avläsas i diagrammen ovan. Accelerometer 3 i Figur 14 och Figur 15 samt 
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accelerometer 0 i Figur 16 är placerade intill en statiskt icke-bärande vägg. Accelerometer 3 i 

Figur 16,Figur 17 och 18 är placerade intill en statiskt bärande vägg. 

 

Gångstråk B utmärker sig som det stråk som ger upphov till störst MTVV värden. I 

Gustafssons [1] studie ger gångstråk B upphov till störst accelerationer men inte störst MTVV 

värde. Detta beror på att vid simuleringen verkade den dynamiska lasten alltid i resonans 

med bjälklaget vilket innebär att stråk C och D resulterar i de stråken med högst MTVV 

värden. I vårt fall verkar gångtrafiken inte i resonans med bjälklaget vilket resulterar i att 

gångstråk B är det mest kritiska stråket i samtliga mätningar. Diagrammet för bjälklaget med 

pågjutning i Figur 18 är det enda undantagsfallet där gångstråk D resulterar i det mest 

kritiska gångstråket. En rimlig förklaring är att det ligger en pågjutning om 65 mm vilket 

innebär en större statisk last över hela bjälklaget som påverkar gångstråk B mer än gångstråk 

D.  

 

Vidare påvisar Gustafsson [1] att gångstråk utmed en fri kant ger upphov till högre MTVV 

värde än motsvarande gångstråk där det finns element på båda sidor som samverkar. I våra 

mätningar refererar detta till gångstråk D utmed fri kant och gångstråk C, stråk med 

intilliggande element på båda sidor. Figur 14 visar att gångstråk D endast påvisar högre 

värden jämfört med gångstråk C av accelerometer 0 placerad på elementet i fråga. 

Accelerometer 2 i diagrammet visar däremot att gångstråk C tydligt registrerar ett högre 

maxvärde än gångstråk D. Utmed den fria kanten i Figur 17 och 18 kan noteras att gångstråk 

D påvisar högre värden än C med och utan pågjutning. Detta innebär att kanten i Figur 14 

inte kan ses som en fri kant. Detta kan tydligt styrkas vid en jämförelse av diagrammet i Figur 

14, Figur 17 och Figur 18. Accelerometer 0 i Figur 14 placerat utmed kanten visar tydligt 

lägre MTVV värde liknande det man kan se vid stöd. Accelerometer 0 i Figur 17 och Figur 18 

visar däremot maximala värden oberoende accelerometer. 

 

I de två övriga mätningarna (Figur 15 och 16) kan bara konstateras att gångstråk C ligger 

mellan gångstråk B och A vilket stämmer överrens med tidigare diskussion. 

 

Slutligen noteras att oberoende gångstråk registreras de största MTVV värdena på ett och 

samma element. Detta är en indikation på att vibrationer sprids väl mellan elementen. 

 

6.2.3 Inverkan av pågjutning  

Inverkan av en pågjutning på bjälklaget kan jämföras mellan bjälklag 3 och bjälklag 4. Bjälklag 

3 har som tidigare nämnts ingen pågjutning. Bjälklag 4 har en pågjutning av 65 mm 

flytspackel. Syftet med den relativt tjocka pågjutningen i detta fall beror framförallt på att 

uppnå ställda ljudkrav. 

 

I Figur 17 och Figur 18 noteras en märkbar skillnad i utbredningen av accelerationerna 
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mellan de två diagrammen. I diagrammet utan pågjutning syns tydliga förändringar i MTVV 

värde mellan accelerometrarna jämfört med diagrammet med pågjutning som är mer linjär. 

Därmed kan man se att pågjutning bidrar till en ökad samverkan mellan elementen. 

 

Figur 19 visar MTVV värden för de två bjälklagen sammanställt i ett diagram. Diagrammet 

visar tydligt att MTVV värdena utan pågjutning i alla tre fall är markant högre än med 

pågjutning. Man kan även se att pågjutningen ger störst effekt på gångstråk B som från att 

vara det kritiska stråket resulterar i det minst kritiska. Gångstråk C och D visar liknande 

tendens men inte lika stor förändring av MTVV värdet. Det faktum att pågjutningen minskar 

accelerationerna på bjälklaget kan tydligt avläsas, vilket även bekräftas i Gustafssons rapport 

[1]. Det kan till stora delar förklaras av den ökade massan som resulterar att det krävs större 

impuls för att uppnå motsvarande accelerationsnivåer. 

 

 

Figur 19 – Jämförelse mellan bjälklag 3 utan pågjutning och bjälklag 4 med pågjutning  

6.2.4 Spridning mellan repeterad excitering 

För att säkerställa en hög tillförlitlighet av mätresultatet utfördes som tidigare beskrivet 

varje mätning två gånger. Exciteringen har utförts av samma person med samma skor i 

samtliga mätningar. Alla mätningar har därmed haft lika förutsättningar för att upprätthålla 

ett så jämförbart resultat som möjligt. Figur 20 visar skillnaden mellan repetitionen av en 

enskild mätning i tre olika fall. De två mätningarna i respektive fall förhåller sig tydligt till 
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varandra vilket bekräftar bjälklagets respons. Storleksordningen på MTVV värdena är den 

enda märkbara skillnaden. Detta beror på hur impulsen av varje fotnedslag har sett ut under 

exciteringen. Med anledning av att det är den normala användningen som vill undersökas 

kan det här ses mer som ett bekräftande av att detta uppnåtts. Det kan konstateras att 

mätningarna är tillförlitliga då respektive mätning i varje objekt förhåller sig proportionerligt 

till varandra och skillnaden beror på impulsen bjälklaget belastas av. 

 

Figur 20 – Spridning mellan repeterad excitering  
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6.3 Egenfrekvenser och exciterade frekvenser 
Figurerna nedan (Figur 22-27) visar frekvensinnehållet vid excitation på respektive bjälklag. 

Frekvensinnehållet redovisar storleksordning av frekvenssignalerna inspelade under 

mätningarna. De tydligaste frekvenssignalerna har ringats in och exakt frekvensvärde 

redovisas i figuren. 

För bjälklag 1 och 2 redovisas två olika beräkningsmetoder i tabellerna under 

frekvensspektrumet. 

 

Metod 1: Första egenfrekvens enligt balkteori. Denna finns beskriven i avsnitt 3.3, formel 

(3.1). 

 

Metod 2: Beräkningar i finita elementprogrammet FEM-design. Bjälklaget modellerades som 

en solid platta med samma egenskaper som ett håldäckselement. Bjälklaget var fritt upplagd 

på två stöd. Ur denna modell beräknades första egenfrekvensen. Vidare belastades 

bjälklaget med en dynamisk last på 10 kN i tre olika punkter se Figur 21. Från de tre försöken 

beräknades bjälklagets exciterade frekvens. Modellen är kraftigt överdriven jämfört med 

verkligheten, den kan ses som en hänvisning av den exciterade dynamiska responsen. 

 

 

Figur 21 – Placering av dynamiska laster i finita elementmodellen 
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6.3.1 Frekvensinnehåll bjälklag 1 

 

Figur 22 – Frekvensinnehåll, bjälklag 1, Fredriks Yrkesgymnasium, HDF 120/27 

Beräkning: Resultat: 

Balkteori, egenfrekvens 6,0 Hz 

FEM-modell, egenfrekvens 5,6 Hz 

f(s/2) 21,0 Hz 

f(s/4) 26,6 Hz 

f(s/8) 41,6 Hz 

Tabell 1 – Beräkningar enligt metod 1 och 2 

Frekvensinnehållet (Figur 22) för bjälklag 1 visar att responsen kommer från en exciterad 

mod med frekvens 11,3 Hz. Tabell 1 visar att den beräknade första egenfrekvensen enligt 

balkteori och i FEM-modellen resulterar i cirka 6,0 Hz. Noterbart är att den uppmätta 

exciterade frekvensen är nästan två gånger så stor som den beräknade första 

egenfrekvensen. Resterande beräkningar från FEM-analysen visar att olika moder exciteras 

beroende på vart den dynamiska lasten angriper på bjälklaget. 
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6.3.2 Frekvensinnehåll bjälklag 2 

 

Figur 23 – Frekvensinnehåll, bjälklag 2, Fredriks Yrkesgymnasium, HDF 120/32 

Beräkning: Resultat: 

Balkteori, egenfrekvens 4,0 Hz 

FEM-modell, egenfrekvens 4,1 Hz 

f(s/2) 15,9 Hz 

f(s/4) 20,1 Hz 

f(s/8) 30,2 Hz 

Tabell 2 – Beräkning enligt metod 1 och 2 

Frekvensinnehållet (Figur 23) för bjälklag 2 visar att responsen kommer från en exciterad 

mod med frekvens 9,3 Hz. Den första egenfrekvensen enligt balkteori och i FEM-modellen 

beräknas i båda fallen till cirka 4,0 Hz (Tabell 2). Likt bjälklag 1 är den uppmätta exciterade 

frekvensen nästan två gånger så stor som den beräknade första egenfrekvensen. Resterande 

beräkningar från FEM-analysen visar att olika moder exciteras beroende på vart den 

dynamiska lasten angriper på bjälklaget. 
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6.3.3 Frekvensinnehåll bjälklag 3 och 4 

 

 

Figur 24 – Frekvensinnehåll, bjälklag 3, Beckomberga, HDF 120/27 

 

Figur 25 – Frekvensinnehåll, bjälklag 4, Beckomberga, HDF 120/27 

Beräkning: Resultat: 

Balkteori, egenfrekvens 13,5 Hz 

Tabell 3 – Beräkning enligt metod 1 
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Figur 24 och 25 visar frekvensinnehållet för bjälklag 3 och 4. Den exciterade modens 

frekvens är i båda fallen lika trots pågjutningen på bjälklag 4. Även i denna mätning är den 

uppmätta exciterade frekvensen nästan två gånger så stor som en beräknade första 

egenfrekvensen (Tabell 3).  

6.3.4 Frekvensinnehåll  

 

 

Figur 26 – Frekvensinnehåll, släpp av 20 kg objekt, testmätning HDF 120/38 
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Figur 27 – Frekvensinnehåll, hopp, testmätning, HDF 120/38 

 

Beräkning: Resultat: 

Balkteori, beräknad 

egenfrekvens 

5,0 Hz 

Tabell 4 – Beräkning enligt metod 1 

Figur 26 och 27 visar frekvensinnehållet vid en testmätning på ett objekt som inte har 

behandlats tidigare i denna rapport. Syftet med denna mätning var att jämföra uppmätta 

frekvenser med två olika exciteringsmetoder. I Figur 26 släpptes ett 20 kg tungt objekt i 

fältmitt på bjälklaget, responsen visar en exciterad mod med frekvensen 4,3 Hz. I Figur 27 

hoppar en person i fältmitt på bjälklaget, figuren visar att en markant högre frekvens 

noteras. Den uppmätta frekvensen vid mänsklig excitation visar likt alla tidigare mätningar 

två gånger så stor frekvens som beräknad första egenfrekvens. Noterbart är att vid impulsen 

av det släppta objektet exciteras en mod likt den beräknade.  
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6.4 Diskussion egenfrekvenser och exciterade frekvenser 

6.4.1 Egenfrekvens 

Jämförelser mellan uppmätt frekvensinnehåll och beräknad första egenfrekvens i 

mätningarna ovan visar på stora skillnader. Det kan konstateras att den exciterade moden 

inte motsvarar den första egenfrekvensen.  

 

Vi har i analysen av mätdatan kunnat konstatera att det krävs en tydlig impuls som får 

bjälklaget att svänga fritt för att aktivera den första moden. För att undersöka detta utfördes 

därför testmätningen. Vi lät ett 20 kg objekt falla mot bjälklaget för att skapa en impuls. 

Dessa mätningar registrerade en exciterad mod med frekvens som var markant lägre än när 

mänsklig aktivitet exciterades på bjälklaget.  

 

Vid alla mätningar utfördes även försök där en person skapade stora impulser genom hopp i 

fältmitt. Detta gjordes med förhoppningen att dessa impulser skulle aktivera bjälklagets 

första egenfrekvens. I efterhand när mätningarna jämförts mellan gång och hopp kan det 

konstateras att hoppa på bjälklaget inte heller aktiverar den första egenfrekvensen. Det kan 

därmed också konstateras att vår exciteringsmetod inte är applicerbar om den första 

egenfrekvensen är vad som efterfrågas. En person gåendes på bjälklagen skapar för det 

första små accelerationer även fast det tydligt går att mäta dessa. Vidare belastar 

exciteringsmetoden olika punkter utmed ett stråk vilket innebär att flera svängningsmoder 

aktiveras. FEM-analysen utformades för att studera om liknande indikationer gavs. Analysen 

bekräftar detta fenomen, beroende på vilken punkt den dynamiska lasten exciterar aktiveras 

olika moder.  

6.4.2 Pågjutningens inverkan av egenfrekvensen 

En pågjutning påverkar dels med dess massa men även styvheten beroende på hur väl den 

fäster mot håldäckselementen. Under förutsättning att det inte sker någon samverkan 

mellan håldäckselementen och pågjutningen skulle egenfrekvensen minska enligt balkteorin 

(6.1), på grund av endast ökad massa. Vid samverkan påverkas egenfrekvensen marginellt 

eftersom tvärsnittsarean förändras, vilket enligt Steiners sats (6.3) resulterar i ett större 

yttröghetsmoment. 

 

I Beckomberga utfördes två mätningar var av en med pågjutning och andra utan pågjutning. 

Det kan från mätningarna utläsas en liten skillnad mellan egenfrekvenserna för med 

respektive utan pågjutning. Det kan konstateras att i bjälklag 4 sker samverkan mellan 

håldäckselement och pågjutning. 
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Figur 28 – Tvärsnitt håldäckselement med pågjutning 
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7 Slutsats och förslag på fortsatta studier 

7.1 Slutsats 
Jämförelser visar att det är svårt att återskapa en praktisk excitering vid simuleringar i 

beräkningsprogram. Vid simulering av en person gåendes på bjälklaget fås högst 

accelerationsnivåer om gångfrekvensen eller en multipel av denna är lika med bjälklagets 

första egenfrekvens, d.v.s. resonans. Detta innebär att det mest kritiska utfallet uppstår 

vilket inte överensstämmer med de praktiska mätningar som utförts. En marginellt 

varierande gångfrekvens samtidigt som den första svängningsmoden är svår att aktivera 

resulterar i låga accelerationsnivåer i de praktiska mätningarna. Vid praktisk excitering 

uppstår inga tecken på resonans vilket skiljer sig från de analytiskt beräknade värdena. 

 

Mätningarna har i samtliga fall redovisat högst MTVV värden vid gångstråk över fältmitt 

något som inte konstaterades i Gustafssons rapport. Detta eftersom excitering i resonans 

längs med ett håldäckselement gav konstant stegrande accelerationer vilket resulterade i ett 

högre MTVV värden. Storleksordningen på de uppmätta värdena har genomgående visat på 

låga accelerationer. MTVV värdena i det kritiska stråket har i samtliga mätningar registrerat 

så mycket som 10-20 gånger lägre värden jämfört med ställda gränsvärden. 

 

Det har även konstaterats att en pågjutning minskar accelerationsnivåerna på grund av ökad 

massa samt en större samverkan mellan håldäckselementen. Samma punkt oavsett vart 

excitering sker på bjälklaget registrerar högst accelerationsnivåer vilket tyder på samverkan 

mellan elementen. 

 

Upprättade MTVV värde diagram av gångstråken visar på en markant avmattning av 

amplituderna vid upplag, upplagsförhållanden har varierat mellan objekten men responsen 

uppträder likvärdigt. Det har även konstaterats att amplituderna avmattas liknande intill 

statiskt bärande och icke-bärande innerväggar. 

 

Det kan konstateras att den första egenfrekvensen inte har exciterats i mätningarna. 

Mätningarna och FEM-analysen har visat att den mod som aktiveras beror på den exciterade 

dynamiska lasten. Eftersom den första moden inte exciterats finns därmed ingen risk för 

resonans. Det kan från detta konstateras att bjälklagets första egenfrekvens inte är direkt 

avgörande för den dynamiska responsen. Detta innebär samtidigt att dimensionering 

baserat på beräkningar av första egenfrekvens enligt balkteori kan ses som klart konservativ. 

 

 

 

 



36 
 

7.2 Förslag på fortsatta studier 

Detta arbete utfördes under en tio veckors period vilket begränsade omfattningen till endast 

fältmätningar och enkla beräkningar. Det faktum att gående inte i någon mätning har 

exciterat den första egenfrekvensen är intressant. Den exciterade moden beror på den 

dynamiska lasten och vart på bjälklagen den angriper. Det innebär att en låg första 

egenfrekvens inte nödvändigtvis behöver innebära vibrationsproblem. Vidare bekräftar 

detta också att försök i beräkningsprogram kanske inte är direkt lämpligt för att få ett 

realistiskt resultat. Problematiken i beräkningsprogrammen är framförallt att den förutsätter 

att den första egenfrekvensen aktiveras vilket inte har varit sanningen i våra mätningar. Hur 

impulsen av fotstegen förhåller sig till svängningarna i bjälklaget är också en parameter som 

måste bearbetas. Att dimensionera för ett fall i resonans är inte rimligt eftersom det i 

praktiken inte byggs upp någon resonans. Eftersom vi i detta arbete inte kunnat fastställa 

några rekommendationer eller riktlinjer borde vidare studier med fler fältmätningar utföras. 

Detta för att utvärdera mer exakt hur beräkningarna bör kalibreras för att uppnå en 

kostnadseffektiv dimensionering.  
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Bilaga A.1 – Planritning för placering av accelerometrar och gångstråk, Fredrik Yrkesgymnasium, Haninge. Mätning 1, 
bjälklag 1.1 



 

 

  

Bilaga A.2 – Planritning för placering av accelerometrar och gångstråk, Fredrik Yrkesgymnasium. Haninge. Mätning 1, 
bjälklag 1.2 



 

 

 

Bilaga A.3 – Planritning för placering av accelerometrar och gångstråk, Fredrik Yrkesgymnasium, Haninge. Mätning 1, bjälklag 2 



 

 

  

Bilaga A.4 – Planritning för placering av accelerometrar och gångstråk, Beckomberga, Bromma. Mätning 2, 
bjälklag 3 



 

 

Bilaga A.5 – Planritning för placering av accelerometrar och gångstråk, Beckomberga, Bromma. Mätning 2, bjälklag 4 



 

 

 

 

Bilaga A.6 – Anslutningsdetalj HDF 120/27, Fredrik Yrkesgymnasium Haninge, mätning 1, bjälklag 1.1--1.2 

  



 

 

 

 

 

Bilaga A.7 – Anslutningsdetalj HDF 120/32, Fredrik Yrkesgymnasium Haninge, mätning 1, bjälklag 2 

 

  



 

 

 

 

Bilaga A.8 – Anslutningsdetalj HDF 120/27, Beckomberga Bromma, mätning 2, bjälklag 3--4 
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Bilaga B.1 – Frekvensvägningstabell ISO 2631-1 [14] 



 

 

 

 

 

  

Bilaga B.2 – Frekvensvägningstabell ISO 2631-1 [14] 
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Bilaga C.1 - Uppställning bjälklag 1, mätning 1. Fredrik Yrkesgymnasium, Haninge 



 

 

 
Bilaga C.2 - Uppställning bjälklag 1, mätning 1. Fredrik Yrkesgymnasium, Haninge 
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