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Sammanfattning
Med hänsyn till bullerutredningen, öppettider och stor risk för olägenhet för boende och
arbetande är Kärrvallen 4 olämplig som idrottsanläggning med inriktning padel. Om
idrottsanläggning ändå blir aktuellt på fastigheten anser vi att en ändamålsenlig byggnad
upprättas som inhyser anläggningen i sin helhet.
Ekvivalent och maximal ljudnivå
I den bifogade bullerutredningen används den ljudtekniska termen ekvivalentnivå som
referens till vad som anses vara godtagbart buller.
För att beskriva bullerexponering under en längre tidsperiod används måttet ekvivalent
ljudnivå ,LAeq24h, vilket beskriver trafikbullret under ett genomsnittligt dygn (årsmedeldygn).
Det måttet är dock inte så lämpligt för att beskriva ljud som varierar mycket kraftigt och ljud
som förekommer sällan. Vid beskrivningar av trafikbuller i Sverige används därför även ett
mått för den maximala ljudnivån från ett fordon, fordonsekipage eller tåg som passerar,
LAmax.
EU:s direktiv om omgivningsbuller anger mått som ska användas i samband med
kartläggningar av buller. Måtten är Lden (dag-kväll-natt-nivå) och Lnight (ekvivalent ljudnivå
nattetid). I måttet Lden räknas den ekvivalenta ljudnivån för kvällen upp med 5 dB och nivån
för natten med 10 dB. Både måtten Lden och Lnight redovisar ljudnivån på 4 meters höjd över
marken.(Källa: trafikverket)
Vi kontaktade Ensucon som gjort utredningen, för att förstå hur stor risken för olägenhet är,
och på en direkt fråga om åtgärderna kommer vara tillräckliga var svaret svävande. Enligt
Ensucon avser utredningen ekvivalentnivå och tar inte hänsyn till de starka skrik och slagljud
som uppstår vid padelspel. När jag frågade om vilka nivåer vi kan förvänta oss var svaret att
intermittent buller som slagljud och skrik förmodligen kommer ha andra nivåer. Den bästa
metoden var istället att föra dialog med intillboende och idrottsutövare.
Sökanden är medveten om ovan och har själv föreslagit ett bullerplank om 4m i söder för att
förebygga buller. Enligt EU:s direktiv bör bullernivåerna räknas upp morgnar och kvällar. Vår
fastighet är belägen i öster och hit saknas bullerskydd helt. Endast de glaspartier runt
banorna skall dämpa ljudet. Enligt Ensucon måste även glaspartierna vara tillräckligt kraftiga
för att inte buller-effekten skall förstärkas när bollar träffar glaset.
Sporten
Vi upplever att padelbanor behövs men valet av tomt är olämplig för utomhuspadel.
För att tomten skall bli lämplig anser vi att ändamålsenlig byggnad upprättas så att banorna
kan placeras inomhus. På så vis minimeras buller samtidigt som nyttjandet maximeras.
Att sökanden skall behöva resa ett 4m bullerplank bör rimligen bekräfta detta.
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Olägenhet
Vi bor på Kärrvallen men bedriver även uthyrningsverksamhet där hyresgäster med personal
arbetar om dagarna. Vi tror att buller som uppkommer av anläggningen kommer belasta
personalen negativt. Det finns även andra intilliggande verksamheter med personal.
Öppettider
Vi tror att öppettider alla dagar 06-22 kommer påverka oss boende negativt. Särskilt under
sommar-semestern, på helger men även vardagskvällar när vi önskar vistas i trädgården eller
ha fönster öppna. Att villkora öppettider är ett krav från vår sida. Rimliga öppettider kan
vara vardagar 07-19 och helgdagar 08-18 med möjlighet till omprövning när
bullersituationen är aktualiserad. Hade banorna varit inomhus, likt Lådfabrikens verksamhet,
hade vi förmodligen sett annorlunda på öppettiderna.
Gränser
För att underlätta underhåll och röjning önskar vi att staket placeras ca 70cm in på
fastigheten vid gräns 100-101-102-103. Detta avstånd har angränsande granne i norr lämnat.
Christofer och Åsa Algotsson
Kärrvallen 5
Genarp

