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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.

Luftmiljö

Kortare sträcka – mindre utsläpp
Tack vare den lägre brohöjden får vi flera positiva effekter. Den befintliga
Götaälvbrons anslutningar ligger söder om Götaleden och är utformade som långa
serpentiner för att ta upp nivåskillnaden utan att få för branta lutningar. Den nya
Hisingsbron ansluter norr om Götaleden och ger ingen extra körsträcka för de som
ska upp på bron. Den största lokala utsläppsskällan, vägtrafiken, kör ca 400-600
meter längre sträcka om de kommer från Götaleden och förflyttar sig ca sju meter
mer i höjdled på Götaälvbron än de kommer göra på Hisingsbron. Det innebär att
utsläppen från bilar kommer att minska i området med föreslagen bro. Kortare
körsträcka ger mindre utsläpp av luftföroreningar. Utsläppen blir mindre tack vare
den mindre höjdskillnaden, eftersom en bilmotors utsläpp ökar vid motlut.

Figur 1: Avståndsskillnader mellan befintlig (blå) och föreslagen (grön) bro.
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Kvarterens inverkan på luftkvaliteten
Eftersom vinden är en av de viktigaste aspekterna vid luftkvalitetsberäkningar
väcktes tanken om att en förändring av byggnadsstrukturen kring det aktuella
området skulle kunna förändra vindstyrkan och därmed minska koncentrationen
av NO2 längs den östra GC-banan. Det visar sig att det område inom planområdet
där det blåser som mest är just längs den östra GC-banan. Även vid en jämförelse
med noll-alternativet drar vi slutsatsen att en förändring av kvartersstrukturen i
detta fall inte skulle ha någon större effekt på luftkvaliteten men däremot riskera
att ha en negativ inverkan på stadsutvecklingen i en av stadens mest centrala och
kollektivtrafiknära delar.
Bron är tänkt att fungera som en gata i staden med bebyggelse och GC-banor på
båda sidor. Den västra sidan som utgör huvudstråk för gång och cykel får en
bredare GC-bana än den sekundära östra sidan. Huvuddelen av fotgängare och
cyklister kommer att använda den västra sidan.

Figur 2: Medelvindhastighet. Skalan går från grön (låg vindhastighet) via gult (högre vindhastighet)
till rött (hög vindhastighet). Längs den östra cykelbanan är det blåsigaste stråket inom det gaturum
som bildas vid brofästet.

Bakgrundsnivåer och beräkningsmodellen
Halterna av kvävedioxid i centrala Göteborg mäts på Femmanhusets tak och har
minskat i ett antal decennier. Halterna förväntas minska även i framtiden. Staden
har inga egna uppskattningar eller prognoser av halterna år 2030 men information
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från SMHI:s beräkningsprogram Simair visar att bakgrundshalterna av NO2 antas
minska drastiskt, från cirka 21 µg/m3 år 2010 till knappa 13 µg/m3 år 2030.
Tabell 1: Halterna av kvävedioxid som används i Simair minskar med tiden.

NO2 (µg/m3)
Regionalt bidrag utland
Regionalt bidrag Sverige
Urbant bidrag
Lokalt bidrag
Total halt

2010
2,1
1,0
18,3
21,4

2020
1,8
2,6
11,8
16,3

2030
1,8
2,7
8,1
12,6

De uppmätta halterna av kvävedioxid har som sagt minskat stadigt över åren. Med
antagandet att den förändring av halterna som skedde 2005 till och med 2009 är
representativ kommer NO2-halterna att ha minskat med cirka 6 µg/m3, från
dagens 22 µg/m3 (2011 och 2012) till 16 mg/m3 år 2030.

Figur 3: Kvävedioxidhalterna på Femman har minskat sedan mätningarna började. I diagrammet ses
halterna sedan 1996.

Dygnsmedelvärdet i förhållande till antal överskridanden per år
Dygnsmedelvärdet tillåts överskridas två procent per år, vilket motsvarar ca sju
dagar. Relationen mellan halten kvävedioxid och antal dygn med överskridna
gränsvärden visas i tabellen nedan.

6/17

Figur 4: Tabell över relationen mellan dygnsmedelvärde och antal dagar med kvävedioxidhalt över 60
µg/m3.

Jämförelse med nollalternativet
Nollalternativet visar på överskridande av miljökvalitetsnormerna för luft på GCbanorna på Göta älvbron trots att det inte finns någon intilliggande bebyggelse
som hindrar vinden från att sprida avgaserna. Den strategi som använts i
beräkningarna har utgått från beräknade halter i planområdet till vilka man lagt
dagens uppmätta halter på Femman, som får representera bakgrundshalten. I de
flesta fall görs prognosberäkningar med antagandet att förutsättningarna utanför
beräkningsområdet hålls konstanta, men i det här fallet då vi ser att halterna i
omgivningen kan antas minska med drygt en fjärdedel är det relevant att väga in
denna förändring i prognosen.
I det föreslagna alternativet beräknas NO2-halterna ligga mellan 60-65 µg/m3
som 98-percentil av dygnsvärdena på större delen av den östra GC-banan medan
den västra, huvudcykelbanan, till största delen beräknas ha 55-60. I
nollalternativet ligger halten på båda sidorna i huvudsak mellan 65 och 70 med
samma ingångsvärden.
Skulle vi i de båda beräkningarna sänka den genomsnittliga bakgrundshalten med
5-6 µg/m3 kan vi anta att samtliga värden i bilden sjunker med lika mycket. Det
skulle innebära att vi i nollalternativet skulle ha NO2-nivåer mellan 60 och 65 på
båda sidorna medan vi i det föreslagna alternativet skulle ha värden mellan 55 och
60 längs den östra GC-banan. Färgskalan i bilderna är femgradig. Med 5 enheter
sänkt bakgrundsnivå blir färgerna i bilderna en nivå lägre.
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Figur 5: NO2-beräkning för nollalternativet år 2030.

Figur 6: NO2-beräkning för föreslaget alternativ år 2030.
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Trafikmängdens inverkan
I kommunfullmäktiges beslut den 6 maj 2010 om att påbörja planarbetet var en
förutsättning bland annat att den nya bron ska dimensioneras för dagens vägtrafik,
vilket då var ca 27 000 fordon per årsmedelvardagsdygn (ÅMVD). Det har i
beräkningar avrundats till ca 30 000 fordon. Efter trängselskattens införande har
trafikmängderna sjunkit avsevärt och var i oktober 2013 ca 22 000 fordon per
ÅMVD. Vid jämförande beräkningar visar det sig att trafikmängderna inte har så
stor inverkan på luftkvaliteten som man kan tro. NO2-halterna sjunker endast med
ett par enheter trots att trafikmängden minskats med ungefär en tredjedel.
I beräkningarna nedan har andelen tunga fordon utöver bussar satts till 1% vilket
har större effekt än att minska den totala trafikmängden till 22 000 fordon.

Figur 7: Beräknade NO2-nivåer med 31 600 fordon inklusive kollektivtrafik år 2030
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Figur 8: Beräknade NO2-nivåer med 22 000 fordon inklusive kollektivtrafikfordon år 2030.

Efter broöppning
En broöppning beräknas ta 7-8 minuter. Det innebär att trafiken på bron blir
stillastående. Med en minuts tomgångskörning är motorerna avstängda i 6-7
minuter. När bron åter stängs och bilarna ska vidare är det fritt från trafik på andra
sidan klaffen och de bilar som stått stilla och väntat kan köra vidare utan
framförvarande hinder. Det kan inte liknas vid kökörning eftersom vi inte får täta
intervall mellan start och stopp. Beräkningarna baserar sig på tät stadstrafik, men
inte kökörning med krypkörning och mycket stillastående med motorn igång.

Miljöbalken
I 5 kap 3 § MB anges att myndigheter och kommuner ska ansvara för att
miljökvalitetsnormer följs. I förarbetena till miljöbalken anges att det innebär att
planering enligt PBL ska göras på ett sådant sätt att möjligheterna att uppfylla
normerna underlättas. I översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser
bör framgå hur MKN kan uppfyllas. Att MKN inte överträds är ett allmänt
intresse enligt 2 kap. PBL som i 10 § anger att planläggningen inte får medverka
till att detta sker. Detaljplaner får inte antas om dess genomförande skulle
medverka till att MKN överträds.
I så här stora och viktiga samhällsprojekt är nödvändigt att det görs en samlad
bedömning av hela projektet, där bedömningen utgår från ett långt tidsperspektiv.
Man kan inte enbart utgå från dagens situation utan i stället bör man ta i
beaktande vilka åtgärder som planeras för framtiden som kan påverka projektet
samt den tekniska utvecklingen.
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Även om projektet för ett mindre område kan innebära en marginell ökning av
överskridandena av en MKN bör projektet godtas om man samtidigt uppnår en i
miljöhänseende god helhetsverkan och en lämplig samhällsutveckling.
Detta tankesätt stöds av vad regeringen har uttalat i flera beslut samt de
bedömningar som Mark- och miljööverdomstolen (MÖD)har gjort.

Underlag

MÖD uttalade i detaljplan för Slussenplanen:
Av miljökonsekvensbeskrivningen framgår i bedömningen av jämförelsen mellan
nollalternativet och planförslaget att i planförslaget för Slussen år 2030 skapas
områden med lägre luftföroreningshalter jämfört med nollalternativet. I några få
områden blir halterna högre än i nollalternativet. Sammanfattningsvis bedöms att
människors exponering för luftföroreningar minskar med planförslaget jämfört
med nollalternativet. Länsstyrelsen har beslutet att antagandebeslutet inte ska
prövas. MÖD gör inte någon annan bedömning.

MMD uttalade i detaljplan Bussgarage:
I MKB redovisas bl.a. att till år 2030 kommer sannolikt kväveoxidutsläppen från
enskilda fordon sjunka jämfört med dagsläget på grund av ökade krav på
avgasutsläpp. Bussterminalens bidrag till kvävedioxidhalterna är dock litet i
jämförelse med haltbidraget från trafiken på Stadsgårdsleden. MKN bedöms inte
gälla för denna sträcka p.g.a. av undantag i Naturvårdsverkets luftguide.
Exponeringen av luftföroreningar för gående och cyklister minskar totalt med
planförslaget eftersom förlängningen av Stadsgårdstunneln skapar vistelseytor vid
kajen där MKN beräknas kunna klaras. Gående och cyklister på cykel- och
gångbanan mellan Stadsgårdsleden och Stadsgårdsterminalen blir exponerade för
högre halter jämfört med nollalternativet. De som exponeras kan dock antas
befinna sig i föroreningsområdet under kort tid. Det saknas anledning att anta att
detaljplanen kommer att medföra en försämring i fråga om MKN för kvävedioxid.

I detaljplan för kv. Plankan uttalade MÖD:
Allmänna intressen: Genomförandet av detaljplanen kommer endas marginellt att
försämra luftkvaliteten. Det har även inom ramen för ett åtgärdsprogram införts
dubbdäcksförbud på Hornsgatan samt påbörjat arbete med ett nytt
åtgärdsprogram.

Regeringsrättens dom 2008-01-21 4867-07
Regeringsrätten har i domen bedömt vilken inverkan MKN för kväveoxid och
inandningsbara partiklar har när en detaljplan ska antas. KF i Stockholm beslutade
2006 att anta en detaljplan för ett område vid Hornstull. Beslutet överklagades till
länsstyrelsen. De klagande ansåg att ytterligare bebyggelse skulle leda till att
gaturummet täpptes till, bullret ökade och luftkvaliteten försämrades.
Länsstyrelsen avslog överklagandet med motivering att luftkvaliteten förväntades
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bli bättre, dels genom införandet av trängselskatt, dels genom de begränsningar av
genomfartstrafiken med tunga fordon på Hornsgatan som kommunen enligt ett
regeringsbeslut skulle genomföra.
Regeringen prövade detaljplanen. Regeringen konstaterade att normerna för
kväveoxid och partiklar överskreds inom det område som skulle komma att
påverkas av den planerade bebyggelsen. För att en planläggning ska anses bidra
till att en MKN överträds krävs enligt regeringen att utsläppen på grund av planen
ytterligare försämrar läget i det berörda området. Regeringen bedömer att den
ökning av överskridandena som den planerade utbyggnaden beräknades leda till
skulle bli liten i förhållande till överskridandena vid nollalternativet dvs. de
överskridanden som redan var ett faktum. Regeringen hänvisade till att
trängselskatten skulle förbättra läget och menade att de överskridanden som
fortfarande fanns kvar när planen genomfördes, skulle lösas inom ramen för
förnyade åtgärdsprogram. Överklagandena avslogs.
Boende överklagade till Regeringsrätten som konstaterade att de prognoser om
förändringar av kvävedioxid- och partikelhalter som gjorts i ärendet mer eller
mindre byggde på säkra antaganden om ett stort antal faktorer som kunde påverka
föroreningsnivåerna. Det framgick också i ärendet att de effekter som skulle
kunna uppstå på grund av den planerade bebyggelsen var marginella och att
åtgärder planerades för att komma till rätta med luftföroreningarna.
Regeringsrätten fastslog regeringens beslut.

Regeringsbeslut 2004-07-08 M2002/3205/F/M Tillåtlighetsprövning
enligt 17 kap. MB av väg E 18
I MKB anges att MKN för kväveoxider förväntas uppfyllas tack vare att bättre
avgasrening och jämnare trafikrytm mer än väl balanserar trafikökningen. MKN
för partiklar kan komma att överskridas för viss vägdel. Olika åtgärder såsom
ökad renhållning av vägbanan kan motverka överskridanden.
Regeringen framför följande. Förslaget innebär att Enköpingsvägen avlastas från
E 18-trafiken. Regeringen bedömer att fördelarna med detta är så stora att de
marginellt ökade störningarna och miljöförlusterna i nationalstadsparken och på
Järvafältet får godtas. Vidare framhålls att det pågår ett arbete med att förbättra
luftkvaliteten utmed bl.a. de stora vägarna i Stockholmsregionen. Länsstyrelsen
har utarbetat förslag till åtgärdsprogram för att minska utsläppen av kväveoxider
och partiklar. Regeringen finner vid en samlad bedömning att det föreslagna
projektet inte står i strid med miljöbalkens bestämmelser.

Regeringens beslut 2008-10-30 M2008/2556/F/P detaljplan
Friggagatan
MKN avseende kvävedioxid och partiklar överskrids redan idag. För att
planläggning ska få genomföras får utsläppen på grund av planen inte ytterligare
försämra läget. Med tanke på planområdets centrala läge och närheten till
hållplatser för kollektivtrafik bedöms planförslaget inte innebära att halter av
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kvävedioxid och partiklar påtagligt komma att öka till följd av planens
genomförande. Utformningen av husen medför dock försämrad luftcirkulation och
att situationen avseende luftföroreningar ytterligare förvärras.
Under planeringsprocessen har förslag på åtgärder för att begränsa utsläppen
tagits fram, bl.a. har Partihallsförbindelsen fått tillåtlighet, trimningsåtgärder i
Ullevimotet och ombyggnad av infarten till Nordstans parkeringsgarage.
Hastigheten ska sänkas till 40 km/tim och Friggagatan ska miljöupprustas med
tyst asfalt och förhöjd korsningspunkt samt cykelbana och trädplantering. Vidare
föreslås att samtliga busslinjer ska flyttas från Friggagatan. Regeringen förutsätter
att kommunen vidtar de föreslagna åtgärderna. Vid sådant förhållande skulle ett
genomförande av planen kunna bidra till att förbättra möjligheterna att uppfylla
normerna i området.
Planen godkändes med hänvisning bl.a. till att kommunen planerade att
genomföra en rad åtgärder som på sikt förväntades få ner utsläppen inom det
aktuella området . På vilket sätt ett genomförande av den aktuella planen skulle
bidra till att förbättra möjligheterna att uppfylla normerna i området framgår dock
inte av regeringens beslut.

Länsstyrelsen i Stockholms län: ”Miljökvalitetsnormer för luft - En
vägledning för detaljplaneläggning med hänsyn till luftkvalitet 2005-0310”.
Länsstyrelsen i Stockholms län har utarbetat en vägledning för tolkning av
gällande bestämmelser angående MKN för luft. Stadsbyggnadskontoret och
Miljöförvaltningen i Stockholm har bidragit med underlag till denna. I
vägledningen anges bland annat att planläggningen ska sättas in i ett större
geografiskt eller tidsmässigt sammanhang. Detta innebär att även om en MKN
överskrids bör hänsyn kunna tas till sammanhanget, storleksordningen och
felmarginaler i beräkningen. Det ska tas ett helhetsperspektiv där planläggningen
kan sättas in i ett större geografiskt eller tidsmässigt sammanhang.
Vidare anges i vägledningen att normerna ska klaras där människor vistas, risken
för människors hälsa ska stå i fokus. Det är alltså inte acceptabelt att skapa
överskridanden där människor vistas. Att få normöverskridanden där människor
vistas högst tillfälligt bör dock enligt länsstyrelsens uppfattning kunna accepteras.
Det får anses vara hälso- och miljömässigt motiverat att bedöma förändringar av
luftföroreningshalter i ett större sammanhang än enbart utifrån halten i en viss
mätpunkt. Detta även med beaktande av de analys- och mätosäkerheter som råder
i en del fall.
Det viktiga är att en sammantaget bättre luftmiljö uppnås där människor vistas.
Faktorer som är viktiga i bedömningen är i vilken omfattning människor vistas på
platsen, hur länge och om det är känsliga grupper t.ex. äldre och barn.
Länsstyrelsen bedömer att denna syn på tillämpningen av MKN, en bedömning av
den samlade situationen, skulle kunna rymmas i planens uppgift att ”inte
medverka till” ett överskridande av normvärde. Genom att skapa förbättring – på
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annan eller samma plats – kan planen således anses medverka till att normen
klaras samlat, även om det kan bli överskridande på en viss plats. Utvärderingen
av ett uppfyllande av MKN vid planläggning bör göras som en samlad
bedömning, där nyttan för föroreningssituationen samlat kan jämföras med
betydelsen av ett mindre överskridande. En samlad bedömning med krav på ett
förbättringsöverskott ligger i linje med hur allmänna intressen bör beaktas enligt 2
kap. PBL. Även om inte miljöbalkens övergripande hänsynsregler om en samlad
bedömning av nytta och rimlighet ska tillämpas i detta sammanhang pekar dessa i
samma riktning.

Slutsats

Fördelar med en låg bro:
Staden anser att den planerade bron med cykel- och gångbana kommer att
uppmuntra människor att avstå från att köra bil och i stället välja att promenera
eller cykla. För att bron ska blir mer användarvänlig för gång och cykel blir den
nya bron ca sju meter lägre än den gamla.
En lägre bro innebär också kortare körsträckor med bil ca 400-600 m och därmed
mindre utsläpp. På sikt kan detta bidra till minskad trafikmängd och bättre
luftkvalitet. Man bör också ta i beaktande att området där det finns risk för
överskridande inte är så mycket större än de mikromiljöer där MKN inte ska
tillämpas samt att det inte kommer att vara huvudcykelstråket. I huvudsak
kommer det inte heller att vara känsliga grupper som äldre och små barn som
nyttjar gång- och cykelbana på brons östra sida.
Eftersom Hisingsbron är en av få kopplingar över älven blir betydelsen för både
trafikmängderna och vikten att kunna ta sig över för gång och cykel extra stor.
Förutom att en högre bro rent faktiskt innebär längre körsträckor och försvårar för
gång- och cykeltrafiken så kommer den även visuellt att uppfattas som en barriär i
stadsbilden.
Man behöver också ta med i bedömningen att bakgrundshalterna sannolikt
kommer att minska. Miljöprogrammet med åtgärder, t ex ett trafikpaket, kommer
att bidra till att förbättra möjligheterna att uppfylla normerna i området.
Staden anser därmed att de fördelar som detaljplanen sammantaget innebär för
miljön och människors hälsa uppväger de eventuella mindre överskridanden som
kan ske på mindre område.
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Bilaga

Framtidsscenario utan nya hus
Kompletterande luftmiljöberäkningarna med ett framtidsscenario utan nya hus
visar att det beräknas blir en bättre luftmiljö med de nya husen (jmf figur 9 och
10).

Figur 9: Beräknade NO2-nivåer med 31 600 fordon inklusive kollektivtrafikfordon år 2030 med nya
byggnader väster om bron.

Figur 10: Beräknade NO2-nivåer med 31 600 fordon inklusive kollektivtrafikfordon år 2030 utan nya
byggnader väster om ny bro.
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Förklaringen till detta är enligt våra vindfältsberäkningar att vindarna generellt
sett är riktade mer längs med gatan i bebyggelsealternativet, vilket ger en mer
effektiv borttransport av luftföroreningarna (se figurerna 11 och 12).

Figur 11: Medelvindhastighet med nya byggnader väster om ny bro.

Figur 12: Medelvindhastighet utan nya byggnader väster om ny bro.

I allmänhet minskar vindhastigheten bland husen (därmed ökar
föroreningshalterna då ventileringen blir sämre). Det som har störst betydelse för
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vindförhållandena är hushöjden. Om husen är väldigt höga (ca 25 meter eller
högre) blir vindhastigheten högre än jämförande landsbygd. Det beror på att
byggnader som sticker upp över omgivningen för ner kraftiga höjdvindar till
gatunivå. Därmed fås en något blåsigare miljö med de nya husen och en bättre
luftmiljö på grund av bättre ventilering än i alternativet utan nya hus.
Sammanfattningsvis visar vindfältsberäkningarna att vindarna styrs upp i gatans
riktning av de nya husen och att medelvindshastigheten i snitt är högre längs gatan
med de nya husen än utan (se figur 11 och 12). För mer detaljerad vy av vad som
händer på grund av vindens riktning har vindfälts med angiven vindriktning gjorts
(se figur 13 och 14).

Figur 13: Vindfält för vindriktning 1 m/s sydvästlig vind med nya byggnader väster om ny bro. Pilar
visar vindens riktning.
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Figur 14: Vindfält för vindriktning 1 m/s sydvästlig vind utan nya byggnader väster om ny bro. Pilar
visar vindens riktning.

