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Bullermiljö vid Hisingsbron
Sammanfattning av de avvägningar och ställningstagande som gjorts
gällande byggnation av bostäder i en trafikbullerutsatt miljö.

2/9

Hisingsbron buller
Innehåll
Bakgrund ................................................................................................................. 3
Förutsättning ........................................................................................................... 3
Gällande riktlinjer ................................................................................................... 4
Varför bedömer kommunen att bebyggelse vid bro över Göta älv är ett
avstegsområde? ....................................................................................................... 5
Bullerminskande åtgärder ....................................................................................... 7
Bortvalda åtgärder ............................................................................................... 7
Valda åtgärder ..................................................................................................... 7
Slutsats .................................................................................................................... 8
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Norconsult.
Kontaktperson Filip Siewertz, Stadsbyggnadskontoret, 031-368 15 01,
filip.siewertz@sbk.goteborg.se
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Bakgrund
Götaälvbron stod klar 1939. Byggd med för den tiden ny teknik kan funktionen
inte garanteras efter år 2020. En ny bro som ersättning planeras i
Stadstjänaregatans förlängning. Bron ska heta Hisingsbron. Bland annat för att
bron ska bli mer användarvänlig, främst för gång och cykel, blir den nya bron ca
sju meter lägre än den gamla. Tack vare det kan huvudbron där gång-, cykel- och
biltrafik kommer ner ansluta till gatunätet norr om Götaleden.
Kollektivtrafikramperna fortsätter ovan mark. Den ena landar i Nils
Ericsonsgatan, den andra norr om Nordstan parallellt med Götaleden.
Utöver Hisingsbron finns tankar om flera förbindelser över älven, både olika typer
av kollektivtrafikkopplingar och även gång- och cykelbroar. En tydlig tidsplan
finns inte än. Troligen kommer det förhållandevis snart efter Hisingsbrons
uppförande.
På den södra landsidan, i anslutning till Hisingsbron, planeras kvartersbebyggelse
med blandad användning såsom kontor, bostäder och centrumändamål.
Förutsättning
Bostäderna som planen medger är de första i ett område som i dagsläget endast
innehåller kontor och handel. Detta gör att en viss mängd bostäder behöver
byggas för att kunna skapa en trygg och säker boendemiljö. Det gör att kontoret
bedömer att avsteg från bullernivåer kan göras för att skapa en blandad
användning med bostäder, kontor och handel.
På lokalgator inom planområdet beräknas ingen tungtrafik under nattetid och låg
andel under dagtid.
På grund av att man i detta planarbete inte kommer att uppfylla Göteborg stads
bullerpolicy har stadsbyggnadskontoret valt att i denna text tydligt beskriva de
avvägningar som gjorts i planarbetet.
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Figur 1: Ekvivalent ljudnivå inom planområdet, 2 meter över mark samt 2 meter över innergård på
våning 4.

Gällande riktlinjer
Göteborgs stad tog i februari 2006 fram skriften kommunal tillämpning av
riktvärden för trafikbuller. Stadens bullerpolicy har en övre gräns på 65 dBA
ekvivalentnivå för när byggnation av bostäder får ske i avstegsområden. Mycket
har hänt med arbetet och synen på buller sedan dess, bland annat har Boverket
kommit med nya allmänna råd för planering för bostäder i områden utsatta för
väg- och spårbuller. Boverkets allmänna råd tillåter byggnation där nivån
överstiger 65 dBA om det finns synnerliga skäl efter en avvägning gentemot andra
allmänna intressen.
Bland annat på grund av skillnaderna mellan Göteborg stads bullerpolicy och
Boverkets allmänna råd har en översyn av policyn påbörjats i staden. I projektplan
för bullerpolicy för Göteborg stad 2012-09-13, godkänd av direktörerna för
Byggnads-, Fastighets-, Trafik- och Miljönämnden står bland annat:
Nuvarande policy gäller tillsvidare. I de fallen en detaljplan inte uppfyller
riktlinjerna i nuvarande policy så ska detta framgå av planbeskrivningen. Frågan
skall då också lyftas tidigt i planprocessen.
Även om Boverkets allmänna råd och Göteborgs stads policy skiljer sig åt har de
också mycket gemensamt. Bland annat ska lägenheter i avstegsområden kunna
orienteras mot en tyst eller ljuddämpad sida.
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Då kommunen anser att det är viktigt att området utvecklas med bostäder används
Boverkets allmänna råd för att hitta lösningar på hur området kan utvecklas.

Huvudregler för buller och avstegsområden enligt Boverket

I Boverkets allmänna råd står att vid planering av nya bostäder gäller som
huvudregel att planen bör säkerställa att bebyggelsen kan placeras och att yttre
omständigheter kan utformas så att 55 dBA ekvivalent ljudnivå utomhus (vid
fasad och uteplats) kan erhållas med hänsyn till trafikbuller. Det står också att
planen bör säkerställa att bebyggelsen kan placeras och att yttre åtgärder kan
utformas så att 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad uppfylls.
I skriften står också var en avvägning mellan kraven på ljudmiljö och andra
intressen bör kunna övervägas trots en hög ljudnivå: Som avstegsområden nämns
centrala delar av städer och större tätorter med bebyggelse av stadskaraktär till
exempel ordnad kvartesstruktur. Boverket skriver också att avstegsområden kan
motiveras vid komplettering av befintlig tät bebyggelse längs kollektivtrafikstråk
i större städer och ny tätare bebyggelse till exempel ordnad kvartersstruktur,
längs kollektivtrafikstråk i större städer.
I delen om principer för intresseavvägningar står följande om miljöer där
ljudnivån överstiger 65 dBA.
Även då ljudnivån överstiger 65 dBA kan det finnas synnerliga skäl till att efter
en avvägning gentemot andra allmänna intressen tillåta bostäder. I dessa speciellt
bullerutsatta miljöer bör byggnaderna vara orienterade och utformade på ett
sådant sätt att de vänder sig mot den tysta eller ljuddämpade sidan. Även
vistelseytor, entréer och bostadsrum bör konsekvent orienteras mot den tysta eller
ljuddämpade sidan.
Det bör alltid vara en strävan att ljudnivån på den ljuddämpade sidan är lägre än
50 dBA. Där det inte är tekniskt möjligt att klara 50 dBA utmed samtliga
våningsplan på ljuddämpad sida bör det accepteras upp till 55 dBA vid fasad,
normalt för lägenheter i de övre våningsplanen. 50 dBA bör dock alltid uppfyllas
för flertalet lägenheter samt vid uteplatser och gårdsytor.

Varför bedömer kommunen att bebyggelse vid bro över Göta älv är
ett avstegsområde?
Planen ligger inom centralenområdet som är den centrala knutpunkten i Göteborg
och regionen. Centralen(city) är en av fem strategiska knutpunkter i Göteborgs
Översiktsplan. Kring knutpunkterna är målsättningen att det ska finnas en tät
blandad bebyggelse som skapar levande platser under många av dygnets timmar.
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Planen innebär en komplettering av bostäder i ett mycket centralt beläget område
som i dagsläget endast innehåller kontor och handel. Därför har viktiga faktorer i
bedömningen av detaljplanen som ett bra område för bostäder varit närheten till
service och kollektivtrafik. För att få en säker och trygg miljö för de första
bostäderna behövs en viss mängd bostäder byggas vilket ger behov av ytor som
innefattas av avstegsområden.
En ytterligare viktig faktor är det starka kollektivtrafikstråk som går över bron,
genom planområdet. Stråket är det enda för spårvagnstrafik mellan city och
Hisingen och ett starkt stråk för busstrafik mellan samma områden. Hisingsbron
kommer vara det starkaste kollektivtrafikstråket fram till att eventuell ytterligare
älvförbindelse anläggs. Planområdet ligger även i nära anslutning, cirka 300 meter
till den absoluta knutpunkten för kollektivtrafik i Göteborg, Centralstationen, Nils
Ericssons terminalen och Nordstans hållplats samt även kommande Västlänken
Station Centralen.

Figur 2: Planområdet i förhållande till dess omgivning.

Torget inom planområdet är början på kajstråket längs med älven där staden har
tankar att skapa ett grönt rekreationsstråk. Detta stråk kommer i framtiden att
kunna kopplas ihop med kommande grönytor inom Gullbergsvass. I direkt
anslutning till planområdet finns en skyddad plats med låg ljudnivå, under 50
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dBA (se figur 3) och på sikt kommer det finnas lugna gröna platser inom olika
avstånd från planens bebyggelse.

Figur 3: Plats i närområdet där ekvivalent ljudnivå är under 50 dBA. Ljudutbredning 2 meter över
mark.

Bullerminskande åtgärder

Bortvalda åtgärder
En hög skärm längs gatan (brobanan) som skulle minska bullernivåerna för
omkringliggande kvarter har valts bort då det skapar en otrygg miljö på gång- och
cykelbanorna och minskar känslan av ”en gata i staden”.
Att inte tillåta bostäder har valts bort på grund av viljan att skapa möjligheter för
en stad med blandad användning med liv under fler av dygnets timmar än vad som
sker i dagsläget.

Valda åtgärder
Planbestämmelse har införts om att där den ekvivalenta ljudnivån utanför
bostadens fasad överstiger 55 dBA ska minst hälften av bostadsrummen vara
vända mot ljuddämpad sida med högst 50 dBA vid fasad.
Planbestämmelse har införts om att där den ekvivalent ljudnivå utanför bostadens
fasad överstiger 60 dBA ska ljudnivån inomhus i bostadsrum uppfylla ljudklass B
enligt SS 25267 avseende ljudisolering mot trafik eller annan ljudkälla utomhus.
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Planbestämmelse har införts om att vid minst en eller flera uteplatser bör
ljudnivån vid uteplats vara högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA
maximal ljudnivå.
Planbestämmelse har införts om att där den ekvivalenta ljudnivån överstiger 65
dBA utanför bostadens fasad ska minst en entré till byggnad med sådan bostad
vara orienterad mot ljuddämpad sida med högst 50 dBA vid fasad.
Det finns goda möjligheter till att konsekvent vända de huvudsakliga
bostadsentréerna mot lokalgatorna
Vid utformning av kvartersbebyggelsen kan absorbenter av olika slag exempelvis
gröna fasader användas. Detaljplanen har inga bestämmelser kring denna sorts
detaljutformning men det ses som en positiv möjlighet i byggnadernas design.
Hur byggnaderna utformas med slutna innergårdar eller inte, åt vilket håll
byggnadskropparna är riktade och vart öppningar finns påverkar bullerbilden och
bör tas med i kommande arbete i utformning av kvarteren.
Slutsats
Bullernivåerna för bostadsbebyggelse inom planområdet är högre än att
huvudregeln kan säkerställas utan att avsteg görs. Kontoret bedömer att avsteg
från bullernivåer kan göras på grund av planområdets centrala läge och närhet till
starkt kollektivtrafikstråk. Detta för att skapa möjlighet till en blandad användning
med bostäder, kontor och handel och liv under flera av dygnets timmar.
Planbestämmelser har införts för att säkerställa att minst hälften av
bostadsrummen vänds mot ljuddämpad sida, ljudklass B klaras inomhus, att
ljuddämpade uteplatser finns och att entréer finns orienterade mot ljuddämpad
sida.
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