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Sammanfattning
Sweco Environment har utrett trafikbullernivåer för prognosåret 2032 gentemot fastigheterna
Höken 6, 8 och 9 i Gällivare kommun.
Utredningen visar att riktvärden överskrids vid fasad mot E45:an på de fyra översta våningarna i
det nordliga huset men att det där är möjligt att bygga mindre lägenheter underskridande 35 m 2.
I övrigt är inga bulleranpassningar av lägenheter nödvändiga. Riktvärden för ljudnivå vid
uteplats överskrids inte på området mellan husen och är därför lämplig som uteplats.
Fasader i båda hus, inklusive fönster och eventuella friskluftsventiler, ska utformas så att
riktvärden enligt tabell 4 inte överskrids. Hänsyn ska tas till både ekvivalent och maximal
ljudnivå så att det värde som kräver högst fasadreduktion styr vilken konstruktion som väljs.
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1. Bakgrund
Gällivare kommun vill bygga två nya bostadshus på fastigheterna Höken 6, 8 och 9 i Gällivare.
Sweco Environment har fått i uppdrag att utreda bullerpåverkan mot husen från de närliggande
vägarna E45:an, Lassarettsgatan och Schaktmästaregatan. Bullersituationen har beräknats och
utretts för planförslaget med förväntad trafikering vid prognosåret 2032.
Se figur 1 för en geografisk orientering till den aktuella fastigheten.

Figur 1. Orienteringskarta. Nya byggnader som ingår i planförslaget är markerade med lila.
(Bakgrundskarta från Lantmäteriet)
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2. Metod och källdata
2.1 Beräkningsområde
Buller har beräknats inom det område som redovisas i bilaga 1-6. Ljudtrycksnivå på 1,5 m höjd
över mark har kalkylerats inom beräkningsområdet.

2.2 Beräkningsmodell
Ljudnivåberäkning har utförts enligt Nordiska beräkningsmodellen för vägtrafikbuller, Statens
Naturvårdsverk (SNV) rapport 4653 och genomförts i beräkningsprogrammet SoundPLAN,
version 8.2. I beräkningsprogrammet har en tredimensionell modell av området byggts upp av
terrängdata, byggnader, vägar och hårdgjorda ytor.
Bullerberäkning utförs för både ekvivalent och maximal ljudnivå och visar ljudutbredning 1,5
meter över mark. Ljudnivå vid fasad redovisas för respektive våningsplan och visar ljudnivå som
frifältsvärde (ljudnivå vid fasad korrigerat för fasadreflektion).
Maximal ljudnivå är beräknad som den nivå som överskrids fem gånger per timme, i enlighet
med riktvärden för ljudnivå på uteplats.

2.3 Terrängmodell
Terrängmodell baseras på väglinjer och terränglinjer från Gällivare kommun. Befintliga
byggnader och vägar har samma källa. Beställaren har tillhandahållit planritningar, våningsantal
och höjder för planförslaget. Planerade byggnader har placerats på den befintliga terrängen i
planområdet.

2.4 Planalternativ
Buller har beräknats för planförslaget. Det nordligaste bostadshuset planeras att bli 18 meter
högt och bostadshuset till söder planeras att bli 15 meter högt. Närmast E45:an finns en 3 meter
hög carportslänga.
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2.5 Trafiksiffror och hastigheter
Trafiksiffror för vägarna runt planområdet har tillhandahållits av Gällivare kommun med
undantag för Schaktmästaregatan där trafik är baserat på en erfarenhetsmässig bedömning från
Sweco.
Vägbredd och skyltad hastighet har hämtats från Trafikverkets databas NVDB på webb.
Tabell 1. Vägtrafiksiffror
Väg

Antal
fordon/dygn
(2032)

Antal tunga
fordon/dygn
(2032)

Hastighet

Vägbredd

Parkgatan/E45

9500

950

50 km/tim

7m

Hantverkaregatan

3200

224

50 km/tim

9m

Lasarettsgatan

9500

570

50 km/tim

9m

Schaktmästaregatan

200

4

50 km/tim

6m

3. Bedömningsgrunder
3.1 Riktvärden
Riktvärden för buller vid nybyggnation av bostäder regleras av förordningen om trafikbuller vid
bostadsbyggande, SFS 2015:216 (ändrad 2017-05-11, SFS 2017:359). Förordningen innehåller
riktvärden för omgivningsbuller vid bostadsbyggnader och tillämpas vid bedömningar enligt
Plan- och Bygglagen och Miljöbalken. Riktvärden inomhus regleras i Boverkets byggregler.
Gällande riktvärden framgår i tabellerna nedan.
Tabell 3: Riktvärden för trafikbuller vid nybyggnation av bostäder

Plats i bostad

Ekvivalentnivå

Maximalnivå

Vid fasad

60 dB(A)1

-

På uteplats

50 dB(A)

70 dB(A)2

1)

För lägenheter under 35 m2 gäller riktvärdet 65 dB(A) vid fasad.

2)

Om ljudnivån vid uteplats överskrider 70 dB(A) maximalnivå bör nivån inte överskridas med mer än 10 dB(A) fem
gånger per timme dagtid mellan 06-22.

Om riktvärdet 60 dB(A) ekvivalentnivå vid fasad överskrids bör minst hälften av rummen i en
bostad vara vända mot en sida av fasaden där ljudnivån underskrider 55 dB(A) ekvivalentnivå
och där 70 dB(A) maximalnivå överskrids max fem gånger mellan kl. 22-06 (ljuddämpad sida),
enligt en promemoria från Boverket (2016).
Högsta tillåtna ljudnivå inomhus regleras i Boverkets Byggregler (2011).
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Tabell 4: Riktvärden för trafikbuller inomhus.

Plats i bostad

Ekvivalentnivå

Inomhus
1)

30 dB(A)

Maximalnivå
45 dB(A)1

Gällande ljudnivå inomhus ska fasaddämpning dimensioneras efter den maximala ljudnivå som kan antas
förekomma mer än tillfälligt under en medelnatt (mellan kl. 22-06). Riktvärdet för maximal ljudnivå inomhus bör inte
överskridas mer än fem gånger per natt och aldrig med mer än 10 dB(A).

4. Resultat och analys
Resultatet från bullerberäkningarna redovisas som bullerkartor. Se bilagor 1-6.
4.1 Ljudnivå vid fasad
Ekvivalent ljudnivå beräknas överskrida riktvärdet vid fasader riktade mot E45:an på båda
byggnader, se figur 6 nedan.

Figur 6. Ekvivalent ljudnivå, vy från sydost.
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För att möjliggöra bostäder vid de fasader där riktvärdet överskrids kan bostäder i vissa fall
utföras som genomgående lägenheter med minst hälften av boningsrummen riktade mot fasad
där ekvivalent ljudnivå underskrider 55 dB(A) och maximal ljudnivå underskrider 70 dB(A).
I huset till söder är genomgående lägenheter möjliga att uppföra i hela byggnaden (se figur 6
och 7). På större delen av de två lägsta planen i det södra huset innehålls alla riktvärden och
kraven uppfylls på ljuddämpad sida. I det nordliga huset underskrider ekvivalent ljudnivå 60
dB(A) på alla fasader utom på delar av den som är riktad mot E45:an (se figur 6, 7 och bilaga
4). Eftersom maximal ljudnivå på fasaderna på det nordliga huset generellt är över 70 dB(A) (se
bilaga 5 och 6) är det inte möjligt att bygga genomgående lägenheter riktade mot ljuddämpad
sida på de fyra översta våningarna. I det område av fasaden där 60 dBA ekvivalent ljudnivå
överskrids kan endast lägenheter understigande 35 m2 uppföras.

Figur 7. Ekvivalent ljudnivå, vy från nordväst.

4.1.2 Ljudnivå på uteplats
Ekvivalent ljudnivå är dimensionerande för var det är möjligt att placera uteplatser. Ekvivalent
ljudnivå beräknas vara under riktvärdet 50 dB(A) på innegården mellan husen på planområdet.
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Figur 8. Ekvivalent ljudnivå beräknas vara under riktvärdet 50 dB(A) på innegården mellan husen på
planområdet (se blå markering)
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5. Slutsatser
Planförslaget innebär att riktvärden överskrids vid fasad mot E45:an på det nordliga huset och
det är möjligt att bygga att bygga mindre lägenheter underskridande 35 m2 på de fyra översta
våningarna på den sidan av huset. I det nordliga huset på de fyra översta våningarna är det i
övrigt möjligt att bygga lägenheter utan särskilda bulleranpassningar. Vid det sydliga huset
överskrids riktvärdet för ekvivalent ljudnivå vid fasad mot E45:an. Bostäder vid den bullerutsatta
fasaden måste antingen uppföras som genomgående lägenheter med en majoritet av
bostadsrummen riktade mot den ljuddämpade fasaden eller som mindre lägenheter
understigande 35 m2. I större delen av de två lägsta planen i det södra huset innehålls
riktvärden för buller. Riktvärden för uteplats överskrids inte på området mellan husen där
uteplats därför är lämplig att uppföras.
Bulleranpassningar av utformning av lägenheter bullerutsatta lägenheter behöver göras enligt
vad som anges i kap. 4.
Fasader i båda hus, inklusive fönster och eventuella friskluftsventiler, ska utformas så att
riktvärden enligt tabell 4 inte överskrids. Hänsyn ska tas till både ekvivalent och maximal
ljudnivå så att det värde som kräver högst fasadreduktion styr vilken konstruktion som väljs.
Dimensionering av fasaders ljudisolering ska utföras med hänsyn till att bullerkällan är vägtrafik.
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