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MILJÖINVEST AB BULLERUTREDNING – DETALJPLAN LUXOR 7 MOTALA KOMMUN 2020-04-29 KOMPLETTERAD 2021-09-09 

Uppdraget 

Bullerutredningen har genomförts av Kenneth Karlsson MiljöInvest AB. 

Utredningen gäller detaljplan för fastigheten Luxor 7 i Motala kommun. Detaljplanen ska 
möjliggöra ny användning av gamla Luxorfabrikens byggnader med ett antal nya 
användningsområden, så som centrumverksamheter, detaljhandel, industri, kontor, 
tillfällig vistelse så som hotell eller vandrarhem, besöksanläggningar och utbildning. 
Planområdet är redan ianspråktaget för industribyggnader och kringanläggningar. 

Syftet med bullerutredningen är att redovisa hur ett genomförande av detaljplanen 
påverkar trafikbullernivåerna på närliggande Luxorgatan och Medevivägen. 

I denna rapport har huvudrapporten (2020-04-29) kompletterats med resultat av 
beräkningar av bullerpåverkan i norra delen av Medevivägen (bilaga 3) samt vid planerad 
skolgård (bilaga 4). 

Platsen 

Planområdet är beläget i den nordvästra delen av Motala. Planområdet inramas av väg 
50 i väster, Storgatan i söder, Luxorgatan i sydost och Medevivägen i nordost. 

De vägar som där trafikmängden förväntas påverkas av ett genomförande av detaljplanen 
är Luxorgatan och Medevivägen. 

MILJÖINVEST AB 3 



                     

    

  

  

           
          

              
       

     

      

       

            

                
              

      

   

          
         

         

  

         

         

                
       

               
          

  

               
       

 

 

              
            

           
           
 

      

             

             

 

MILJÖINVEST AB BULLERUTREDNING – DETALJPLAN LUXOR 7 MOTALA KOMMUN 2020-04-29 KOMPLETTERAD 2021-09-09 

Gällande bullerkrav 

Infrastrukturpropositionen 1996/97:53: 

Propositionen anger riktvärden för buller vid befintliga bostäder. Enligt praxis har 
riktvärdena i infrastrukturproposition 1996/97:53 fått avgörande betydelse för vilka nivåer 
som ska eftersträvas och när åtgärder behöver övervägas. För att en god miljökvalitet ska 
nås utanför bostäder bör följande bullernivåer underskridas. 

• 30 dB(A) ekvivalentnivå inomhus 

• 45 dB(A) maximalnivå inomhus nattetid 

• 55 dB(A) ekvivalentnivå utomhus (vid fasad) 

• 70 dB(A) maximalnivå vid en uteplats i anslutning till en bostad. 

Man bör dock ta hänsyn till vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt när man 
tillämpar riktvärdena. I de fall utomhusnivån inte kan reduceras till nivåer enligt ovan bör 
inriktningen vara att inomhusvärdena inte överskrids. 

Förordningen om trafikbuller 

Förordningen om trafikbuller (2015:216) tillämpas vid bygglov och detaljplaner för 
bostadsbebyggelse. Enligt förordningen gäller följande krav på bullernivåer från 
spårtrafik och vägar utomhus. Ljudnivån vid bör inte överskrida: 

Vid fasad 

▪ 60 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad. 

Om denna ljudnivå ändå överskrids gäller enligt förordningen följande: 

o minst hälften av bostadsrummen i en bostad ska vara vända mot en sida där 55 dBA 
ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och 

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

Vid uteplats 

▪ 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en 
sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. 

Bullerberäkningen 

Trafikuppgifter 

I tabellen nedan redovisas trafikutvecklingen i ett 10-års perspektiv i ett 0-alternativ samt i 
ett alternativ där man antar att detaljplanen genomförts. I 0-alternativet har nuvarande 
trafik räknats upp till 2030 enligt Trafikverkets uppräkningstal. En trafikutredning har 
genomförts för detaljplanen och resultatet har använts som indata för genomförande-
alternativet. 

Gata 0-alternativ (ÅMD) Genomförande (ÅMD) Hastighet 

Luxorgatan 3 300 5 000 - 6 000 (indata 5 500) 30 km/h 

Medevivägen 2 800 4 000 – 4 500 (indata 4 250) 30/40 km/h 

MILJÖINVEST AB 4 



                     

    

 

          
   

 

   

          
         

  

            
          

           
           

   

        
           

  

MILJÖINVEST AB BULLERUTREDNING – DETALJPLAN LUXOR 7 MOTALA KOMMUN 2020-04-29 KOMPLETTERAD 2021-09-09 

Terrängmodell 

En tredimensionell terrängmodell har byggts upp utifrån digital geografisk information 
som från Metria.. 

Terrängmodell

Metod och beräkningsprogram 

Beräkningen har gjorts enligt den nordiska beräkningsmodellen för trafikbuller. För 
genomförande av beräkningen har programmet Soundplan version 8.0 använts. 

Beräkningens omfattning 

Beräkningar har gjorts av den ekvivalenta och den maximala ljudnivån i det aktuella 
området och vid samtliga husfasader utmed Luxorgatan och Medevivägen. Den 
ekvivalenta ljudnivån har beräknats både för 0-alternativet och för genomförd detaljplan. 
När det gäller maximal ljudnivå är den densamma i båda alternativen. 

Redovisning av resultat 

Resultatet av bullerberäkningen redovisas nedan som kombinerade bullerutbrednings-
kartor och fasadbullerkartor nedan. I en bilaga1 redovisas även fasadbullerkartor med 
numeriska värden. 

MILJÖINVEST AB 5 



                     

    

 

 

 

 

 

MILJÖINVEST AB BULLERUTREDNING – DETALJPLAN LUXOR 7 MOTALA KOMMUN 2020-04-29 KOMPLETTERAD 2021-09-09 

Beräkningsresultat 

Luxorgatan 

Ekvivalent ljudnivå – Luxorgatan, 0-alternativ

Ekvivalent ljudnivå – Luxorgatan – genomförd detaljplan

MILJÖINVEST AB 6 



                     

    

 

 

 

  

MILJÖINVEST AB BULLERUTREDNING – DETALJPLAN LUXOR 7 MOTALA KOMMUN 2020-04-29 KOMPLETTERAD 2021-09-09 

Medevivägen 

Ekvivalent ljudnivå – Medevivägen, 0-alternativ

Ekvivalent ljudnivå – Medevivägen – genomförd detaljplan

MILJÖINVEST AB 7 
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MILJÖINVEST AB BULLERUTREDNING – DETALJPLAN LUXOR 7 MOTALA KOMMUN 2020-04-29 KOMPLETTERAD 2021-09-09 

Sammanfattning 

Luxorgatan 

Beräkningarna visar att när det gäller Luxorgatan är den ekvivalenta ljudnivån 
0-alternativet högre än infrastrukturpropositionens riktvärde på 55 dBA men i huvudsak 
lägre än de 60 dBA som gäller enligt förordningen om trafikbuller. 60 dBA överskrids dock 
vid huset längst söder på gatan. Orsaken är att det påverkas av buller från Storgatan. 

Ett genomförande av detaljplanen innebär att den ekvivalenta ljudnivån på Luxorgatan 
ökar med ca 2 dBA. Det innebär även att ytterligare hus i norra respektive södra delen av 
gatan (hus N i Facklan 5 och hus D i Facklan 3) får bullernivåer som är högre än 60 dBA 
(som högst 62 dBA). 

Lägenheterna i dessa hus har främst kök och sovrum mot gatan och vardagsrum mot 
innergården. Fasadkonstruktionen ger en god ljudreduktion och fönstren har försetts med 
en tredje glasruta. Genomförda beräkningar visar att ljudnivå inomhus med god marginal 
klarar gällande riktvärde för ekvivalent ljudnivå inomhus (30 dBA) även vid den ökning av 
trafikmängden som uppkommer vid genomförandet av detaljplanen. 

I fönstrens ovankant finns en karmventil som försämrar fasadens ljudreduktion. Den ingår 
inte i beräkningen men utifrån ventilens begränsade yta bedöms den inte påverka 
bedömningen ovan. 

Den maximala ljudnivån vid fasaderna utmed Luxorgatan är mellan 78 och 82 dBA. Det 
gör att ljudnivån inomhus beräknas tangera riktvärdet för maximal ljudnivå inomhus vid 
passager av tunga transporter nattetid. 

Medevivägen 

Beräkningarna visar att när det gäller den ekvivalenta ljudnivån på Medevivägen 
överskrids infrastrukturpropositionens riktvärde på 55 dBA vid ungefär hälften av husen i 
0-alternativet. 

Ett genomförande av detaljplanen innebär att den ekvivalenta ljudnivån på Medevivägen 
ökar med ca 1,5 dBA vilket gör att riktvärdet överskrids vid ungefär ¾ av husen. Vid 
samtliga hus är den ekvivalenta ljudnivån lägre än riktvärdet i förordningen om trafikbuller 
(60 dBA). 

Riktvärdet för ekvivalent ljudnivå inomhus klaras sannolikt i samtliga husen utmed 
Medevivägen. 

Den maximala ljudnivån vid fasaderna utmed Medevivägen är mellan 73 och 77 dBA. 

Norrköping 2021-09-09 

Kenneth Karlsson 
MiljöInvest AB 
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Ekvivalent ljudnivå – Luxorgatan, 0-alternativ 



Ekvivalent ljudnivå – Luxorgatan, genomförd detaljplan 



 Ekvivalent ljudnivå – Medevivägen, 0-alternativ 
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MILJÖINVEST AB BULLERUTREDNING BILAGA 3 TILL BULLERUTREDNING - LUXOR 7 MOTALA KOMMUN 2021-09-09 

Uppdraget 

Bullerutredningen har genomförts av Kenneth Karlsson MiljöInvest AB. Utredningen är en 
komplettering av tidigare genomförd bullerutredning för detaljplan för fastigheten Luxor 7 i 
Motala kommun daterad 200429 och redovisas som bilaga 3 till denna utredning. 

I samband med plansamrådet har en fråga angående bullerpåverkan från Medevivägen 
vid kedjehusen på Grävaregatan. Dessa hus är belägna norr om det utredningsområde 
som redovisats i huvudrapporten. Syftet med denna komplettering är därför att redovisa 
vad ett genomförande av detaljplanen innebär ur bullersynpunkt för dessa hus. 

Platsen 

Kedjehusen är lokaliserade norr om planområdet, strax nordost om sporthallen. Avståndet 
till Medevivägen är ca 30 meter. 

Bullerberäkningen 

När det gäller bullerberäkningens genomförande och den indata som använts för 
beräkningarna hänvisas till huvudrapporten. Trafikmängderna på Medevivägen har 
bedömts vara desamma som längre söderut både i nuläget och vid en exploatering av 
Luxor 7. 

Beräkningar av bullernivåer har gjorts av den ekvivalenta ljudnivån i nuläget och vid en 
exploatering av Luxor 7. Beräkningar har också gjorts av den maximala ljudnivån. 
Resultaten redovisas som fasadbullerkartor i bilderna nedan. 

MILJÖINVEST AB 3 



               

    

 

 

 

 
 

MILJÖINVEST AB BULLERUTREDNING BILAGA 3 TILL BULLERUTREDNING - LUXOR 7 MOTALA KOMMUN 2021-09-09 

Resultat 

Ekvivalent ljudnivå nuläge
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MILJÖINVEST AB BULLERUTREDNING BILAGA 3 TILL BULLERUTREDNING - LUXOR 7 MOTALA KOMMUN 2021-09-09 

Ekvivalent ljudnivå efter exploatering
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MILJÖINVEST AB BULLERUTREDNING BILAGA 3 TILL BULLERUTREDNING - LUXOR 7 MOTALA KOMMUN 2021-09-09 

Maximal ljudnivå
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MILJÖINVEST AB BULLERUTREDNING BILAGA 3 TILL BULLERUTREDNING - LUXOR 7 MOTALA KOMMUN 2021-09-09 

Sammanfattning 

Beräkningarna visar att infrastrukturpropositionens riktvärde för ekvivalent ljudnivå (55 
dBA) i nuläget klaras vid samtliga kedjehus. 

Ett genomförande av detaljplanen innebär att den ekvivalenta ljudnivån på ökar med ca 
1,5 dBA vilket gör att riktvärdet överskrids vid 2 av husens övervåningar. 

Den maximala ljudnivån vid fasaderna utmed Medevivägen är ca 72 dBA. 

Riktvärdet för ekvivalent och maximal ljudnivå inomhus (30 respektive 45 dBA) klaras 
sannolikt i samtliga hus. 

Norrköping 2021-09-09 

Kenneth Karlsson 
MiljöInvest AB 
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MILJÖINVEST AB BULLERUTREDNING BILAGA 4 TILL BULLERUTREDNING - LUXOR 7 MOTALA KOMMUN 2021-09-09 

Uppdraget 

Bullerutredningen har genomförts av Kenneth Karlsson MiljöInvest AB. Utredningen är en 
komplettering av tidigare genomförd bullerutredning för detaljplan för fastigheten Luxor 7 i 
Motala kommun daterad 200429 och redovisas som bilaga 4 till denna utredning. 

Utredningen har gjorts med anledning av att en ny skola planeras på området. Syftet med 
bullerutredningen är att konstatera om Naturvårdsverkets riktvärden för buller på 
skolgårdar klaras. 

Platsen 

Skola/skolgård kommer att lokaliseras i den södra delen av fastigheten, väster om 
korsningen mellan Luxorgatan och Medevivägen. 

Bullerberäkningen 

När det gäller bullerberäkningens genomförande och den indata som använts för 
beräkningarna hänvisas till huvudrapporten. 

Beräkningar av bullernivåer har gjorts av den ekvivalenta och maximala ljudnivån efter en 
exploatering en exploatering av Luxor 7. Resultatet redovisas som bullerutbrednings-
kartor. 
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MILJÖINVEST AB BULLERUTREDNING BILAGA 4 TILL BULLERUTREDNING - LUXOR 7 MOTALA KOMMUN 2021-09-09 

Skyddsåtgärder 

I beräkningen ingår ett 1,5 meter högt plank som placeras utmed den östra delen av 
skolgården som redovisas på bilden nedan. 

Placering av 1,5 meter högt plank (gul markering)
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MILJÖINVEST AB BULLERUTREDNING BILAGA 4 TILL BULLERUTREDNING - LUXOR 7 MOTALA KOMMUN 2021-09-09 

Resultat 

Ekvivalent ljudnivå skolgård (med 1,5 meter högt plank)
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MILJÖINVEST AB BULLERUTREDNING BILAGA 4 TILL BULLERUTREDNING - LUXOR 7 MOTALA KOMMUN 2021-09-09 

Maximal ljudnivå skolgård (med 1,5 meter högt plank)
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MILJÖINVEST AB BULLERUTREDNING BILAGA 4 TILL BULLERUTREDNING - LUXOR 7 MOTALA KOMMUN 2021-09-09 

Gällande bullerkrav 

Naturvårdsverkets riktvärden för buller på skolgård/förskola 

På ny skolas skolgård som exponeras för buller från väg- eller spårtrafik bör den 
ekvivalenta bullernivån 50 dBA, räknat som årsmedeldygn, underskridas på delar av 
gården som är avsedda för lek, vila och pedagogisk verksamhet. När det gäller maximal 
ljudnivå bör ljudnivån vara som högst 70 dB(A). 

Sammanfattning 

Beräkningarna visar att naturvårdsverkets riktvärden (ekvivalent ljudnivå 50 dBA och 
maximal ljudnivå 70 dBA) klaras med föreslagen skyddsåtgärd och planerad utformning 
av skolgården. 

Norrköping 2021-09-09 

Kenneth Karlsson 
MiljöInvest AB 
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