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Förord  
Miljöförvaltningen i Göteborg har på uppdrag av stadsbyggnadskontoret 
undersökt luftkvaliteten runt Munspelsgatan i Göteborg och hur de 
nybyggnationer som beskrivs i detaljplanen skulle påverka den. Utredningen är 
utförd av Erik Svensson och granskad av Erik Bäck.  

 

Reviderad februari 2016. 
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Sammanfattning 
Luftkvaliteten vid Munspelsgatan i Göteborg bedöms i nuläget klara samtliga 
miljökvalitetsnormer med god marginal. Byggandet av nya hus i enlighet med 
detaljplanen för området kommer att öka halterna av luftföroreningar utmed 
Lergöksgatan. Risken för överskridanden av miljökvalitetsnormerna är dock 
små. Däremot kommer det lokala miljömålet för kvävedioxid troligtvis att 
överskridas.  
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Bakgrund 
Stadsbyggnadskontoret arbetar inom Jubileumssatsningen med ett förslag på 
förändrad detaljplan för ett område som avgränsas av Munspelsgatan, 
Lergöksgatan och Valthornsgatan. Dessutom ingår en tomt mellan 
Lergöksgatan och Västerleden. Planområdet ligger strax nordväst om Frölunda 
Torg och omfattar ca 5,4 ha, se figur 1 för karta. Uppdraget innebär att i 
detaljplan pröva en förtätning av den befintliga bostadsbebyggelsen (ca 500 
lägenheter i 14 niovåningars punkthus) med ytterligare ca 350 nya lägenheter.  

 

 

Figur 1. Karta över planområdet med trafikinformation. 
 

Förslaget omfattar ny randbebyggelse utefter Lergöksgatan och Munspelsgatan 
på ytor som idag huvudsakligen är parkering. Inne i området på en befintlig 
bollplan föreslås ett punkthus som ansluter till gång- och cykelvägen som 
passerar utmed områdets östra gräns. Antalet våningar föreslås variera. 
Bebyggelsen utmed Lergöksgatan och Munspelsgatan är i förslaget illustrerad 
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med mellan 3 och 7 våningar. Punkthuset kan uppgå till 10 våningar eller något 
fler. Det finns ett motsatsförhållande mellan att ha en tät fasad mot 
Lergöksgatan för buller, risker mm och att bryta upp fasaden med ”släpp” för 
att kunna angöra området och uppleva den befintliga bebyggelsen bakom. 
Parkering föreslås ske i parkeringsgarage under nybebyggelse som tillkommer 
utmed Lergöksgatan och Munspelsgatan samt i parkeringshus på marken 
mellan Lergöksgatan och Västerleden. I bottenvåningen på parkeringshuset och 
utmed Lergöksgatan, främst vid vägkorsningar och släpp in i området, ska 
verksamheter kunna vara möjligt. Angöring till bostäderna är tänkt att i 
huvudsak ske från Munspelsgatan och Valthornsgatan. Infarter till 
parkeringshuset sker från Lergöksgatan. Även för bostäderna kan viss angöring 
och in- och utfart till parkeringsgarage behöva ske från Lergöksgatan. Se figur 2 
för en skiss av den föreslagna bebyggelsen. 

 

 

Figur 2. Skiss över den tänkta bebyggelsen. 
 

Miljöförvaltningens årliga beräkningar av kvävedioxidhalten i området visar att 
halterna riskerar att överskrida miljökvalitetsnormen för dygn. Därför behöver 
en fördjupad luftkvalitetsutredning göras på platsen. Resultaten ska användas i 
den fortsatta detaljplaneutredningen.  

Miljökvalitetsnormer och miljömål 
Det finns miljökvalitetsnormer för en rad olika luftföroreningar. I Göteborg är 
det framför allt halterna av kvävedioxid som riskerar att överskrida normerna.  

Miljökvalitetsnormer för kvävedioxid finns för tidsperioderna år, dygn och 
timme. Årsmedelvärdet får inte vara högre än 40 µg/m3. Normerna för dygn och 
timme anges som 98-percentiler, vilket betyder att högst 2 % av dygns- eller 
timmedelvärdena får överskrida respektive gränsvärde. För dygn betyder detta 
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att normen (60 µg/m3) maximalt får överskridas 7 gånger per år, medan 
timvärdena får överskrida 90 µg/m3 175 gånger/år. I praktiken betyder alltså 
detta att det 8:e och 176:e högsta värdet för dygn respektive timme ska ligga 
under gränsvärdet för att miljökvalitetsnormen ska vara uppfylld. Det är därför 
dessa värden redovisas i resultaten nedan för dygns- och timvärden. 

Miljömålen är inte juridiskt bindande, men ska beaktas i behandlingen av 
planärenden. Det finns både nationella och lokala miljömål. För kvävedioxid är 
det lokala målet att 95 % av bostäder, skolor och förskolor ska utsättas för högst 
20 µg/m3 som årsmedelvärde senast år 2020. Det finns även ett nationellt 
miljömål för 98-percentil timme på 60 µg/m3. 
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Metod 
Vi har gjort en översiktlig beräkning i SMHI:s program SIMAIR Korsning. 
Denna tar inte hänsyn till byggnader, men får med flera källor i området. Vid 
samtliga beräkningar har emissionsfaktorer för 2013 använts. 

För att undersöka effekten av det tätare gaturummet runt Lergöksgatan i planen 
gjorde vi även beräkningar i SMHI:s program SIMAIR Väg. De lokala 
trafikmängderna på Munspelsgatan och Valthornsgatan är så pass låga (se figur 
1) att effekten på luftföroreningshalterna där är försumbar. 
Gaturumsberäkningarna antar att byggnaderna utmed vägen är oavbrutna så 
pass lång sträcka att ändarna är betydelselösa.  

Två fall med framtida bebyggelse har undersökts. Det ena är vägavsnittet 
mellan parkeringshuset och bostadshusen då båda byggnaderna antas vara 20 
meter höga. För bostadshusen motsvarar detta 6-7 våningar. Det andra fallet är 
den del av Lergöksgatan där bostadshusen är 20 meter höga på nordöstra sidan 
om Lergöksgatan men det är öppet på sydvästra sidan. Dessa fall utgör 
ytterligheter som den verkliga situationen troligen kommer ligga mellan. 

Eftersom den planerade bebyggelsen är mer uppbruten än ett perfekt gaturum 
kan dessa modellberäkningar anses vara pessimistiska, det vill säga mer troligt 
ge för höga beräknade halter än tvärtom.  
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Resultat 

Nuläge 
För att beskriva den generella luftkvaliteten med avseende på kvävedioxid i 
området har vi gjort översiktliga beräkningar för år, dygn och timme i området. 
En spridningskarta för dygnsvärdena av kvävedioxid visas i figur 3. 
Spridningskartor för år och timme visas i bilagorna 1 och 2. 

 

Figur 3. Beräknade dygnsvärden 2013 för kvävedioxid i planområdets omgivningar. I 
kartan motsvarar gul färg halter mellan 36 och 48 µg/m3 och orange mellan 48 och 60 
µg/m3. Den svart-vita punkten visar den receptorpunkt för vilka värden presenteras. 
 

Våra beräkningar visar att samtliga miljökvalitetsnormer klaras med god 
marginal i området. Även miljömålen (20 µg/m3 som årsmedelvärde och 60 
µg/m3 som 98-percentil för timme) klaras vid samtliga bostäder i det undersökta 
området. Dessa beräkningar är dock inte tillförlitliga i gaturummet runt 
Lergöksgatan, i synnerhet inte om de planerade byggnaderna stänger till 
gaturummet. Där är gaturumsberäkningar mer relevanta.   

Resultatet av gaturumsberäkningarna med Lergöksgatan omgiven av 20 meter 
höga, vilket ur luftkvalitetssynpunkt är det värsta fallet, var att 
miljökvalitetsnormerna klarades. Det lokala miljömålet klaras dock inte utmed 
ena fasaden i gaturummet, medan det nationella målet klaras med liten 
marginal. 
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Tabell 1. Kvävedioxidhalterna från spridningsberäkningarna. Receptorpunkten visas i 
figur 3. För gaturumsberäkningarna anges två värden, vilka visar de beräknade 
halterna på vardera sidan om Lergöksgatan. 
 2013 2035 

Receptorpunkt Gaturum Receptorpunkt Gaturum 

År (µg/m3) 17,2 18,6/20,3 19,5 19,4/21,2 

Dygn (µg/m3) 43,5 40,7/36,8 44,7 41,7/37,6 

Timme (µg/m3) 54,9 56,0/51,7 58,7 57,4/52,8 
 

 

År 2035 
 

 

Figur 4. Beräknade dygnsvärden 2035 för kvävedioxid i planområdets omgivningar. I 
kartan motsvarar gul färg halter mellan 36 och 48 µg/m3 och orange mellan 48 och 60 
µg/m3. Den svart-vita punkten visar den receptorpunkt för vilka värden presenteras. 
 

De prognostiserade trafikflödena för 2035 är något högre än de för nuläget, i 
synnerhet för Västerleden. Beräkningar med de nya trafiksiffrorna gav dock 
endast marginellt höjda halter i det aktuella området (se figur 4, och bilagor 3 
till 4) och gaturummet (se tabell 1).  Vi har använt 2013 års emissionsfaktorer 
och bakgrundshalter. Enligt prognoserna kommer både bakgrundshalter och 
emissionsfaktorer förbättras avsevärt, vilket kommer förbättra luftkvaliteten.  
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Diskussion och slutsatser 
Spridningsberäkningar visar att samtliga miljökvalitetsnormer för kvävedioxid 
troligen kommer att klaras med den nya detaljplanen, även utan antaganden om 
förbättrade emissionsfaktorer och bakgrundshalter i framtiden.  

 

Bedömningen blir att: 

1. Luftkvaliteten i området är i nuläget tillfredsställande enligt 
miljökvalitetsnormerna.  

2. Den nya detaljplanen kommer medföra höjda kvävedioxidhalter utmed 
Lergöksgatan. 

3. Samtliga miljökvalitetsnormer för kvävedioxid klaras med den nya 
detaljplanen. 

4. Miljömålen för kvävedioxid klaras troligen inte i gaturummet runt 
Lergöksgatan. 
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Bilagor 

Bilaga 1 
Beräknade årsvärden för kvävedioxid i planområdets omgivningar 2013: 

 
 

Bilaga 2 
Beräknade timvärden för kvävedioxid i planområdets omgivningar 2013:
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Bilaga 3 
Beräknade årsvärden för kvävedioxid i planområdets omgivningar 2035: 

 
 

Bilaga 4 
Beräknade timvärden för kvävedioxid i planområdets omgivningar 2035: 
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Förord 

Miljöförvaltningen i Göteborg har på uppdrag av stadsbyggnadskontoret undersökt luftkvaliteten runt Munspelsgatan i Göteborg och hur de nybyggnationer som beskrivs i detaljplanen skulle påverka den. Utredningen är utförd av Erik Svensson och granskad av Erik Bäck. 
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Sammanfattning

Luftkvaliteten vid Munspelsgatan i Göteborg bedöms i nuläget klara samtliga miljökvalitetsnormer med god marginal. Byggandet av nya hus i enlighet med detaljplanen för området kommer att öka halterna av luftföroreningar utmed Lergöksgatan. Risken för överskridanden av miljökvalitetsnormerna är dock små. Däremot kommer det lokala miljömålet för kvävedioxid troligtvis att överskridas. 

Bakgrund

Stadsbyggnadskontoret arbetar inom Jubileumssatsningen med ett förslag på förändrad detaljplan för ett område som avgränsas av Munspelsgatan, Lergöksgatan och Valthornsgatan. Dessutom ingår en tomt mellan Lergöksgatan och Västerleden. Planområdet ligger strax nordväst om Frölunda Torg och omfattar ca 5,4 ha, se figur 1 för karta. Uppdraget innebär att i detaljplan pröva en förtätning av den befintliga bostadsbebyggelsen (ca 500 lägenheter i 14 niovåningars punkthus) med ytterligare ca 350 nya lägenheter. 





Figur 1. Karta över planområdet med trafikinformation.



Förslaget omfattar ny randbebyggelse utefter Lergöksgatan och Munspelsgatan på ytor som idag huvudsakligen är parkering. Inne i området på en befintlig bollplan föreslås ett punkthus som ansluter till gång- och cykelvägen som passerar utmed områdets östra gräns. Antalet våningar föreslås variera. Bebyggelsen utmed Lergöksgatan och Munspelsgatan är i förslaget illustrerad med mellan 3 och 7 våningar. Punkthuset kan uppgå till 10 våningar eller något fler. Det finns ett motsatsförhållande mellan att ha en tät fasad mot Lergöksgatan för buller, risker mm och att bryta upp fasaden med ”släpp” för att kunna angöra området och uppleva den befintliga bebyggelsen bakom. Parkering föreslås ske i parkeringsgarage under nybebyggelse som tillkommer utmed Lergöksgatan och Munspelsgatan samt i parkeringshus på marken mellan Lergöksgatan och Västerleden. I bottenvåningen på parkeringshuset och utmed Lergöksgatan, främst vid vägkorsningar och släpp in i området, ska verksamheter kunna vara möjligt. Angöring till bostäderna är tänkt att i huvudsak ske från Munspelsgatan och Valthornsgatan. Infarter till parkeringshuset sker från Lergöksgatan. Även för bostäderna kan viss angöring och in- och utfart till parkeringsgarage behöva ske från Lergöksgatan. Se figur 2 för en skiss av den föreslagna bebyggelsen.





Figur 2. Skiss över den tänkta bebyggelsen.



Miljöförvaltningens årliga beräkningar av kvävedioxidhalten i området visar att halterna riskerar att överskrida miljökvalitetsnormen för dygn. Därför behöver en fördjupad luftkvalitetsutredning göras på platsen. Resultaten ska användas i den fortsatta detaljplaneutredningen. 

Miljökvalitetsnormer och miljömål

Det finns miljökvalitetsnormer för en rad olika luftföroreningar. I Göteborg är det framför allt halterna av kvävedioxid som riskerar att överskrida normerna. 

Miljökvalitetsnormer för kvävedioxid finns för tidsperioderna år, dygn och timme. Årsmedelvärdet får inte vara högre än 40 µg/m3. Normerna för dygn och timme anges som 98-percentiler, vilket betyder att högst 2 % av dygns- eller timmedelvärdena får överskrida respektive gränsvärde. För dygn betyder detta att normen (60 µg/m3) maximalt får överskridas 7 gånger per år, medan timvärdena får överskrida 90 µg/m3 175 gånger/år. I praktiken betyder alltså detta att det 8:e och 176:e högsta värdet för dygn respektive timme ska ligga under gränsvärdet för att miljökvalitetsnormen ska vara uppfylld. Det är därför dessa värden redovisas i resultaten nedan för dygns- och timvärden.

Miljömålen är inte juridiskt bindande, men ska beaktas i behandlingen av planärenden. Det finns både nationella och lokala miljömål. För kvävedioxid är det lokala målet att 95 % av bostäder, skolor och förskolor ska utsättas för högst 20 µg/m3 som årsmedelvärde senast år 2020. Det finns även ett nationellt miljömål för 98-percentil timme på 60 µg/m3.

Metod

Vi har gjort en översiktlig beräkning i SMHI:s program SIMAIR Korsning. Denna tar inte hänsyn till byggnader, men får med flera källor i området. Vid samtliga beräkningar har emissionsfaktorer för 2013 använts.

För att undersöka effekten av det tätare gaturummet runt Lergöksgatan i planen gjorde vi även beräkningar i SMHI:s program SIMAIR Väg. De lokala trafikmängderna på Munspelsgatan och Valthornsgatan är så pass låga (se figur 1) att effekten på luftföroreningshalterna där är försumbar. Gaturumsberäkningarna antar att byggnaderna utmed vägen är oavbrutna så pass lång sträcka att ändarna är betydelselösa. 

Två fall med framtida bebyggelse har undersökts. Det ena är vägavsnittet mellan parkeringshuset och bostadshusen då båda byggnaderna antas vara 20 meter höga. För bostadshusen motsvarar detta 6-7 våningar. Det andra fallet är den del av Lergöksgatan där bostadshusen är 20 meter höga på nordöstra sidan om Lergöksgatan men det är öppet på sydvästra sidan. Dessa fall utgör ytterligheter som den verkliga situationen troligen kommer ligga mellan.

Eftersom den planerade bebyggelsen är mer uppbruten än ett perfekt gaturum kan dessa modellberäkningar anses vara pessimistiska, det vill säga mer troligt ge för höga beräknade halter än tvärtom. 





Resultat

Nuläge

För att beskriva den generella luftkvaliteten med avseende på kvävedioxid i området har vi gjort översiktliga beräkningar för år, dygn och timme i området. En spridningskarta för dygnsvärdena av kvävedioxid visas i figur 3. Spridningskartor för år och timme visas i bilagorna 1 och 2.



Figur 3. Beräknade dygnsvärden 2013 för kvävedioxid i planområdets omgivningar. I kartan motsvarar gul färg halter mellan 36 och 48 µg/m3 och orange mellan 48 och 60 µg/m3. Den svart-vita punkten visar den receptorpunkt för vilka värden presenteras.



Våra beräkningar visar att samtliga miljökvalitetsnormer klaras med god marginal i området. Även miljömålen (20 µg/m3 som årsmedelvärde och 60 µg/m3 som 98-percentil för timme) klaras vid samtliga bostäder i det undersökta området. Dessa beräkningar är dock inte tillförlitliga i gaturummet runt Lergöksgatan, i synnerhet inte om de planerade byggnaderna stänger till gaturummet. Där är gaturumsberäkningar mer relevanta.  

Resultatet av gaturumsberäkningarna med Lergöksgatan omgiven av 20 meter höga, vilket ur luftkvalitetssynpunkt är det värsta fallet, var att miljökvalitetsnormerna klarades. Det lokala miljömålet klaras dock inte utmed ena fasaden i gaturummet, medan det nationella målet klaras med liten marginal.





Tabell 1. Kvävedioxidhalterna från spridningsberäkningarna. Receptorpunkten visas i figur 3. För gaturumsberäkningarna anges två värden, vilka visar de beräknade halterna på vardera sidan om Lergöksgatan.

		

		2013

		2035



		

		Receptorpunkt

		Gaturum

		Receptorpunkt

		Gaturum



		År (µg/m3)

		17,2

		18,6/20,3

		19,5

		19,4/21,2



		Dygn (µg/m3)

		43,5

		40,7/36,8

		44,7

		41,7/37,6



		Timme (µg/m3)

		54,9

		56,0/51,7

		58,7

		57,4/52,8









År 2035





Figur 4. Beräknade dygnsvärden 2035 för kvävedioxid i planområdets omgivningar. I kartan motsvarar gul färg halter mellan 36 och 48 µg/m3 och orange mellan 48 och 60 µg/m3. Den svart-vita punkten visar den receptorpunkt för vilka värden presenteras.



De prognostiserade trafikflödena för 2035 är något högre än de för nuläget, i synnerhet för Västerleden. Beräkningar med de nya trafiksiffrorna gav dock endast marginellt höjda halter i det aktuella området (se figur 4, och bilagor 3 till 4) och gaturummet (se tabell 1).  Vi har använt 2013 års emissionsfaktorer och bakgrundshalter. Enligt prognoserna kommer både bakgrundshalter och emissionsfaktorer förbättras avsevärt, vilket kommer förbättra luftkvaliteten. 

Diskussion och slutsatser

Spridningsberäkningar visar att samtliga miljökvalitetsnormer för kvävedioxid troligen kommer att klaras med den nya detaljplanen, även utan antaganden om förbättrade emissionsfaktorer och bakgrundshalter i framtiden. 



Bedömningen blir att:

Luftkvaliteten i området är i nuläget tillfredsställande enligt miljökvalitetsnormerna. 

Den nya detaljplanen kommer medföra höjda kvävedioxidhalter utmed Lergöksgatan.

Samtliga miljökvalitetsnormer för kvävedioxid klaras med den nya detaljplanen.

Miljömålen för kvävedioxid klaras troligen inte i gaturummet runt Lergöksgatan.

Bilagor

Bilaga 1

Beräknade årsvärden för kvävedioxid i planområdets omgivningar 2013:





Bilaga 2

Beräknade timvärden för kvävedioxid i planområdets omgivningar 2013: 

Bilaga 3

Beräknade årsvärden för kvävedioxid i planområdets omgivningar 2035:





Bilaga 4

Beräknade timvärden för kvävedioxid i planområdets omgivningar 2035:
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