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Sammanfattning:

I pågående detaljplaneärende för fastigheterna Kvissberg 2:2 och Kvissberg 2:3 i Vadstena kommun har

bullerberäkningar genomförts. Resultaten ska vara indata till den fortsatta processen. Inga planerade bostäder har tagits
med i det här skedet.

”En tät bebyggelsestruktur föreslås längs nuvarande riksvägen (reds anm. Motalavägen). I övriga delar kan villor bli
aktuella. Möjligheter till affärsverksamheter i strategiska lägen bör övervägas, framförallt i knutpunkterna vid
Klosterledsgatan och Motalagatan”.

Resultaten visar att riktvärden för bostäder enligt trafikbullerförordningen innehålls om avståndet till vägen är minst 25
m. För att klara riktvärden för uteplatser måste avståndet till vägen vara 50-55 m om ingen skärmande bebyggelse
uppförs.

Resultaten redovisas i bilagor A01-A02.

Datum Ver Beskrivning UPPRÄTTAD QA GODKÄND

210429 1 Utkast JAN STD
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BAKGRUND:
Vadstena kommun har påbörjat arbete med detaljplan för Kvissberg 2:2 och 2:3. Mestadels bostäder planeras inom
området men det kan också förekomma affärsverksamheter.

FIGUR 1. PRELIMINÄR AVGRÄNSNING FÖR PLANOMRÅDET.

FÖRUTSÄTTNINGAR:
Underlag:

 Grundkarta, erhållen av beställare 210429

 Trafiksiffror, tagna ur tidigare bullerutredning genomförd 2019

 Trafiksiffror, hämtade från Trafikverkets NVDB, 210429

*) Uppräknat med Trafikverkets uppräkningstal för Östergötland, 1% årligen för personbil resp. 1,51% årligen för tung
trafik.

Väg ÅDT Hastighet

Motalavägen 4100 60

Norra Vätterngatan 500 50

Väg 919* 1500 80
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RIKTVÄRDEN
Bedömning sker mot Förordning om Trafikbuller, SFS 2015:216 med ändring 2017:359.

Buller från spårtrafik och vägar

Utomhus Högsta trafikbullernivå, frifältsvärden dBA

Ekvivalent ljudnivå Maximal ljudnivå

Vid bostadsfasad 60 a) -

Vid fasad till bostad om högst 35 m2 65 -

På uteplats (om sådan ska anordnas i
anslutning till bostaden)

50 70 b)

a) Om den angivna ljudnivån ändå överskrids bör:

1. Minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte
överskrids vid fasaden och

2. minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids
mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden.

Vid en sådan ändring av en byggnad som avses i 9 kap. 2 § första stycket 3 a plan- och bygglagen (2010:900) gäller i
stället för vad som anges i a) 1. att minst ett bostadsrum i en bostad bör vara vänt mot en sida där 55 dBA ekvivalent
ljudnivå inte överskrids vid fasaden.

b) Om 70 dBA maximal ljudnivå ändå överskrids, bör nivån dock inte överskridas med mer än 10 dBA maximal ljudnivå
fem gånger per timme mellan kl. 06.00 och 22.00.

RESULTAT:
Beräkningar har skett med beräkningsprogramvara SoundPlan version 8.2 enligt nordiska beräkningsmetoden
(Naturvårdsverkets rapport 4653). Giltigheten för beräkningsmodellen för vägtrafik är begränsad till avstånd upp till 300
m mätt vinkelrätt mot vägen vid neutrala eller måttliga medvindsförhållanden (0-3 m/s) medvind eller vid motsvarande
temperaturgradienter.

Resultaten redovisas i bilagor A01-A02.

4.1 LJUDNIVÅ VID FASAD
Om bostäder placeras längre bort från Motalavägen än ca 25 m kommer riktvärden för ljudnivå vid fasad att innehållas.

Om bostäder placeras närmre än så kommer mest troligt ljuddämpad sida behöva tillämpas.

4.2 LJUDNIVÅ VID UTEPLATS
Om uteplatser placeras längre bort från Motalavägen än ca 50-55 m kommer riktvärden för uteplats att innehållas. Då
det nämnts att tätare bebyggelse kan komma att uppföras utmed Motalavägen kan denna verka skärmande och
uteplatser kan placeras mer fritt. För eventuella flerbostadshus rekommenderas dock en gemensam uteplats skärmad
av byggnader utmed Motalavägen eller balkonger vända bort från vägen i skydd av byggnaden.
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