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Figur 6. Ny Götaälvbro. Total trafik, kvarteren längs bron, ekvivalent ljudnivå.
Figur 7. Ny Götaälvbro. Total trafik, kvarteren längs bron, maximal ljudnivå.
Figur 8. Ny Götaälvbro. Total trafik, väst Stadstjänaregatan, ekvivalent ljudnivå.
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1

Orientering

Utbyggnaden av ny Götaälvbro medför konsekvenser i form av förändrat
trafikbuller såväl på fastlandssidan som över älven och på Hisingen.
Konsekvenserna beträffande trafikbullret samt möjliga skyddsåtgärder redovisas i
miljökonsekvensbeskrivningar av Ny Götaälvbro tillhöriga dels Detaljplan och
dels Järnvägsplan och ansökan om tillstånd till vattenverksamhet.
I detta PM beträffande trafikbuller redovisas det material som återfinns i
miljökonsekvensbeskrivningarna, och därutöver vissa fördjupningar, ytterligare
beräkningsresultat i figurform, tidigare överväganden av skärmar längs den nya
bron m m.

2

Allmänt om buller

Med buller menas oönskat ljud. Bullret kan påverka människan på olika sätt,
alltifrån obehagskänslor och irritation, störningar vid samtal och lyssnande,
koncentrationssvårigheter och sömnstörningar – till hörselskador och annan
medicinsk påverkan som till exempel blodtrycksförändringar. Buller kan
påverka människan såväl i bostaden som i arbetet, bullerstörningar i bostaden
är dock helt dominerande.

Hur människan uppfattar buller beror också på hur det är fördelat på olika
frekvenser. Med så kallad A-vägning efterliknas örats uppfattning: låga
frekvenser dämpas kraftigt och vissa högre frekvenser förstärks något.
Uttryckt med det resulterande måttet dBA är det svagaste ljudtryck som
människor kan uppfatta omkring 5 dBA medan människans smärtgräns ligger
omkring 130 dBA.
En ökning med 3 dBA motsvarar fysikaliskt sett en fördubbling av ljudnivån
(till exempel orsakad av en fördubblad trafikmängd). Vad avser trafikbuller
upplevs en ökning med 8-10 dBA som en fördubbling av ljudnivån, och en
ökning eller minskning med 2-3 dBA är nätt och jämnt hörbar. I genomsnitt
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Upplevelsen av buller, och vilken grad av störning det innebär, är i hög grad
individuell. Utryckt i ”vardagliga” matematiska termer (det vill säga linjärt)
är spännvidden mellan det svagaste ljud ett mänskligt öra kan uppfatta och
ljud som ligger på smärtgränsen enormt stor: mer än 1.000 miljarder gånger i
storleksskillnad. För att undvika mycket stora tal används i stället en
logaritmisk skala, dB, för att redovisa ljudtryck.
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innebär dock en höjning av ljudnivån med 1 dBA att upplevda störningar
ökar med 15-20 %.
När man i vardagslag talar om buller är det luftburet buller som avses, det vill säga
buller som sprids från bullerkällan till mottagarens öra via luften. Stomljud är en
följd av att vibrationer alstras t ex i en byggnadskonstruktion och sedan strålar ut
som luftburet buller. Buller förekommer således ofta tillsammans med vibrationer.
Trafikbuller kan inte anges med ett enda mått, då människor kan störas i olika
sammanhang i och utanför bostaden, arbetet etc. Praxis är numera att sammanfatta
ljudmiljön med fyra tekniska mått:
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Ekvivalent (~ genomsnittlig) ljudnivå över dygn inomhus.
Maximal ljudnivå nattetid inomhus.
Ekvivalent ljudnivå över dygn utomhus (vid fasad).
Maximal ljudnivå utomhus i anslutning till bostaden.

Störningarna från vägtrafik kan gälla den ekvivalenta (genomsnittliga) ljudnivån
och/eller den maximala ljudnivån (när särskilt bullriga fordon passerar).
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3

Metoder och förutsättningar

Bullerkällor och beräkningsmetoder
På Götaälvbron finns tre olika trafikslag, för vilka det alstrade bullret beräknats
enligt följande:
 Spårvägstrafik analyseras enligt ”Buller från spårburen trafik. Nordisk
beräkningsmodell” (Naturvårdsverket och Banverket, 1999). Baserat på
mätningar som Norconsult utfört av befintlig spårvägstrafik har en särskild
”tågtyp” konstruerats för spårvagn och lagts in i beräkningsmodellen.
Avstämning har också gjorts mot de mätningar av spårvägsbuller som utförts av
Miljöförvaltningen i Göteborg.
 För busstrafik och biltrafik utförs bullerberäkningar enligt ”Vägtrafikbuller.
Nordisk beräkningsmodell, reviderad 1996” (Naturvårdsverket, 1996).
Mycket stor betydelse har även övrigt trafikbuller. Med detta avses i första hand
buller från tre kraftigt trafikerade trafikleder: väg E45 (Mårten Krakowgatan) på
fastlandssidan samt Lundbyleden och Hamnbanan (tåg) på Hisingen. Därtill
kommer buller från det övriga lokalgatunätet. För dessa bullertillskott har
ovannämnda beräkningsmodeller för väg- respektive spårtrafik tillämpats.
Ljudutbredningskartor och beräkningar för enstaka hus, punkter och våningsplan är
framtagna med programmet SoundPlan, som innehåller moduler för såväl väg- som
tågtrafikbuller. I detta program konstrueras som bas för beräkningarna en
tredimensionell modell av mark- och terräng, byggnader, vägar, gator, spår och
övriga ytor.

Förutsättningar
Framtida förändringar av gator, vägar och spår samt trafikmängder

Utbyggnaden av ny Göta älvbro medför omfattande förändringar av anslutande
gatunät inklusive spårvägar och bussgator på landsidan. Den nya
Bangårdsviadukten förutsätts utbyggd mellan Stampbroarna och Götaleden,
därigenom avlastas trafikförbindelsen Åkareplatsen-Drottningtorget-Nils
Ericsonsgatan (trafik på Bangårdsviadukten får dock liten betydelse för
ljudnivåerna kring den nya Götaälvbron inklusive dess fortsättning på
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I framtidsperspektivet innefattas förändringar fram till omkring år 2025. Nedan
redovisade förändringar av vägnätet och framtida trafikmängder på Götaälvbron
och övriga berörda gator och vägar har erhållits av Trafikkontoret.
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fastlandssidan). I och med Trafikverkets utredning av en utbyggnad av korsningen
Mårten Krakowgatan-Falutorget till trafikplats (vid gasklockan) m m har även en
diskussion initierats om Mårten Krakowgatans utformning: en nedsänkning av
gatan, släntutformning, överdäckning m fl. Beslut om detta finns dock ännu inte
och i denna utredning har därför Mårten Krakowgatan förutsatts vara oförändrad.
På Hisingssidan bedöms inga förändringar av väg- eller spårsträckningar av
betydelse ske under perioden. Lundbyleden, Norgevägen och Hamnbanan
förutsätts alltså ligga kvar i samma lägen på avsnitten kring Brantingsmotet.
Bedömningar och prognoser av den framtida trafiken har utgjort underlag för
bullerberäkningarna. Vad avser den nya Götaälvbron har uppgifter om
trafikeringen erhållits från Trafikkontoret, de innebär ökningar av spårvägs- och
busstrafiken med cirka 40 % respektive 25 % samt ungefär oförändrad biltrafik.
Trafikkontorets prognoser redovisar avsevärda ökningar av biltrafiken på Mårten
Krakowgatan och Lundbyleden. Trafikprognoserna gäller år 2025 och utgår från att
K2020 då har uppnått 50 % av full effekt vad gäller överflyttning av trafik från bil
till kollektiva färdmedel. (Därmed bedöms biltrafikprognosen ligga på ”säkra
sidan”, dvs trafikmängderna kan komma att bli lägre). På Hamnbanan bedöms
enligt den utförda järnvägsutredningen (Trafikverket 2011) antalet tåg öka med
cirka 70 % fram till år 2030.
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Sammanställning av nuvarande och framtida trafikförhållanden
(dygn = årsmedelvardagsdygn)
Göta älvbron
Nuläget
Framtid
2020-2025
Antal spårvagnar/dygn
615
850
Antal bussar/dygn
1.780
2.200
Biltrafik, fordon/dygn
28.400
29.400
- därav tunga fordon utöver bussar
1%
1%
Skyltad hastighet, alla trafikslag
50 km/h
50 km/h
Övrig vägtrafik, fordon/dygn
Mårten Krakowgatan, öster om
Stadstjänaregatan
Mårten Krakowgatan, väster om
Stadstjänaregatan
Bangårdsviadukten
Lundbyleden
Norgevägen
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Nuläget
~47.000

Framtid 2025
69.800

~47.000

74.000

-45.000
62.000

29.700
60.300
67.300
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Hamnbanan
Tågtyp
Antal tåg
Andel dieseltåg
Medellängd (m)
Maxlängd (m)
Hastighet (km/h)
STAX (ton)

Nuläget
Godståg El
88
0
550
750
40
25

Utbyggnadsalternativet år 2030
Godståg El
150
0
550
750
70
30

Bebyggelseförändringar
I pågående detaljplanearbete redovisas nya byggnader för kontor och bostäder
längs Stadstjänaregatan och Gullbergs strandgata. Den nya bebyggelsen såsom den
är illustrerad i detaljplanen redovisas närmare i kapitel 9 Ny bebyggelse i kvarteren
kring bron.
På Hisingen finns ännu inget underlag framme beträffande vare sig framtida
bebyggelse inom Frihamnen eller bebyggelseförändringar på Ringön.

4

Riktvärden och tillämpningsanvisningar för
trafikbuller

Riktvärden och gränsvärden för trafikbuller
Riksdagen antog 1997, vid beslut om Infrastrukturinriktning för framtida
transporter (Prop 1996/97:53), följande riktvärden för trafikbuller vid bostäder.
Riktvärdena bör normalt inte överskridas vid nybyggnation av bostadsbebyggelse
eller vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur:
Ekvivalentnivå inomhus
Maximalnivå inomhus nattetid
Ekvivalentnivå utomhus (vid fasad)
Maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad

30 dBA
45 dBA
55 dBA
70 dBA

Vid åtgärd i järnväg eller annan spåranläggning avser riktvärdet för buller
utomhus 55 dBA ekvivalentnivå vid uteplats och 60 dBA ekvivalentnivå i
bostadsområdet i övrigt.
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Enligt riksdagsbeslutet är riktvärdena inga rättsligt bindande normer, utan de skall
vara vägledande för bedömningar med hänsyn till lokala faktorer och särskilda
omständigheter i det enskilda fallet.
Vad avser hotell och kontor skall enligt gällande Byggregler (Boverket 2013)
gränsvärdena för ljudnivåer inomhus i Svensk Standard 2007, minst ljudklass C,
tillämpas. För ljudnivåerna utomhus saknas riktvärden.
För rekreationsytor i tätort (parker, älven) finns inga gällande riktvärden. Förslag
till riktvärde har dock framlagts, vanligen angivet som 55 dBA i ekvivalent
ljudnivå över dygn utomhus.

Tillämpningsanvisningar för trafikbuller vid bostäder
Boverket har utgett en handbok, ”Buller i planeringen. Planera för bostäder i
områden utsatta för buller från väg- och spårtrafik” (Boverket 2008). De allmänna
råden anknyter till Plan- och bygglagen (PBL) 2 kap 5 § beträffande störande
buller och gäller från den 1 mars 2008.
Vad avser uppförande av ny bostadsbebyggelse i trafikbullerpåverkad miljö kan de
allmänna råden i praktiken sammanfattas så att byggande kan ske antingen enligt
huvudregeln, dvs i enlighet med ovan redovisat riksdagsbeslut, eller i enlighet med
olika avstegsfall som definierats av Boverket.
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Avsteg från huvudregeln innebär att avvägningar görs mellan kraven på ljudmiljö
och andra intressen, detta kan enligt Boverkets rapport vara motiverat i vissa fall.
Det gäller bland annat i centrala delar av städer och större tätorter med bebyggelse
av stadskaraktär och vid komplettering av befintlig bebyggelse längs
kollektivtrafikstråk i större städer.
De olika avstegsfallen uttrycks alltid med måttet ekvivalentnivå utomhus (vid
fasad), för vilket riktvärdet 55 dBA gäller enligt ovan. Avstegsfallen innebär i
princip att högre ljudnivå än 55 dBA accepteras på husets ”bullriga sida” förutsatt
att huset får en ”tyst sida” med högst 45 dBA eller åtminstone en ”ljuddämpad
sida” med högst 50 dBA. Minst hälften av bostadsrummen bör vara vända mot tyst
eller ljuddämpad sida. Olika avstegsfall definieras med hänsyn till hur hög
ljudnivån blir på den bullriga sidan: 55-60 dBA, 60-65 dBA eller i undantagsfall
över 65 dBA.
Fördjupningar kring tillämpningen av avstegsfall redovisas i avsnittet nedan om
Ny bebyggelse i kvarteren kring bron.
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5

Nuvarande förhållanden

Den nuvarande bullersituationen kring Göta älvbron redovisas i figur 1. Figuren
redovisar trafikbullrets utbredning 2 m över mark eller vatten med måttet
ekvivalenta ljudnivåer över dygn. De maximala ljudnivåerna avtar snabbt med
ökande avstånd till trafikled, och maxnivåerna är därför av sekundärt intresse i
nuläget – liksom i framtiden.
Ljudutbredningen kring bron över vattnet innebär att inom en i storleksordningen
200-400 m bred zon överskrider ljudnivåerna riktvärdet 55 dBA. På land ger övriga
vägar, framförallt Mårten Krakowgatan, Lundbyleden och Hamnbanan, stora
tillskott till bullret. Ljudutbredningen är också beroende av de befintliga
byggnaderna, i och med att byggnader kan skärma av och minska ljudnivåerna men
också i vissa fall reflektera och därmed öka ljudnivåerna.

6

Framtida nollalternativ

Det framtida nollalternativet är här ett teoretiskt alternativ, som kan sägas ha
skrivits bort tidigare i och med att befintlig Götaälvbro av tekniska och
säkerhetsmässiga skäl inte kan användas efter 2020. Om nollalternativet ändå har
någon relevans så torde ljudutbredningen kunna sägas vara ungefär samma som i
nuläget – några ökningar av trafiken kommer knappast att bli tänkbara, vare sig det
gäller spårvagnar, bussar eller bilar.

7

Konsekvenser av planförslaget

Ökningen av den ekvivalenta ljudnivån från Hamnbanan uppgår till cirka 3,5 dBA,
en följd av förutsättningarna att tågantalet ökar med cirka 70 % och att
tåghastigheterna höjs från 40 till 70 km/h. Vad gäller Götaälvbron beräknas det
totala ljudnivåbidraget från spårvägs- och busstrafiken öka med drygt 1 dBA på
grund av ökade trafikmängder. Ljudnivåbidragen från spårvägs- respektive
busstrafiken beräknas då bli ungefär lika stora. Även i framtiden kommer dock
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Utbredningen av trafikbullret från bro och övriga vägar i framtiden, omkring år
2025 med planförslaget genomfört, redovisas i figur 2 för ekvivalenta ljudnivåer
respektive figur 3 för maximala ljudnivåer. Jämfört med nuläget (se figur 1) har
utbredningen av ekvivalenta ljudnivåer ökat avsevärt, framförallt till följd av de
stora trafikökningarna på omgivande trafikleder särskilt Hamnbanan, men till en
mindre del även på grund av ökningarna av den kollektiva trafiken på Götaälvbron.
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vägtrafiken att svara för det största bidraget av buller från bron, det beräknas bli ca
1 dBA högre än från den samlade kollektivtrafiken.
Trafikbullersituationen för befintlig bebyggelse på fastlandssidan förändras kraftigt
i och med att den idag relativt lite trafikerade Stadstjänaregatan (delen norr om
Mårten Krakowgatan) kommer att utgöra uppfart till den nya Götaälvbron. De
ekvivalenta ljudnivåerna vid närmast angränsande fasader, som idag ligger kring
eller under 55 dBA, ökar till klart över 65 dBA. De maximala ljudnivåerna kring
bron (se figur 3) förändras inte jämfört med nuläget, men de får större betydelse
vid näraliggande byggnader, dvs främst vid Stadstjänaregatan - se avsnittet om ny
bebyggelse nedan.
Inom större delen av det område som berörs av bullret från den nya bron svarar
bron i sig för en begränsad del av det sammanlagda bullret – se figur 4 jämfört
med figur 2. Detta gäller särskilt på Hisingen där Frihamnen och Ringön –
undantaget områdena närmast Götaälvbron – påverkas mycket mer av bullret från
Hamnbanan och Lundbyleden än av brobullret. På älven, dvs ett par meter över
vattenytan, är bullret från bron respektive från övriga trafikleder av ungefär samma
storleksordning, 50-55 dBA. På fastlandssidan har brons buller dominerande
betydelse längs Stadstjänaregatan norr om Mårten Krakowgatan, men liten
betydelse i området söder om denna huvudled. Konsekvenserna beträffande
trafikbuller av detaljplaneförslaget i sig är därför små utom längs
Stadstjänaregatans norra del.
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De avsevärda eller dominerande bullertillskott som de kringliggande trafiklederna
medför inom berörda områden kan dock komma att förändras i framtiden om ny
bebyggelse uppförs längs lederna. Detta kan radikalt minska ljudutbredningen från
lederna, dels genom att de nya byggnaderna skärmar av bullret, dels genom att ny
bostadsbebyggelse ställer krav på åtgärder mot trafikbuller, till exempel genom
sedvanliga bullerskärmar eller genom att trafikled sänks och eventuellt däckas
över. Som nämnts går sådan framtida nybebyggelse inte att precisera närmare i
nuläget.

8

Skärmar längs bron

Även om trafiken på den framtida Göta älvbron i sig inte medför så omfattande
buller över älven (till skillnad från särskilt fastlandssidan) så har ändå
bullerminskande åtgärder i form av skärmar på bron övervägts. I figur 5 redovisas
ljudutbredningen från trafiken på bron förutsatt att 2 m höga skärmar placerats
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längs brokanterna på båda sidorna av bron (figur 5 är alltså jämförbar med figur
4). Skärmningen ger en bullerdämpande effekt i storleksordningen 5 dBA.
En jämförelse har även gjorts med ett fall där skärmarna i stället placerats direkt
utanför biltrafikens körbanor, dvs mellan dessa och GC-banorna. Teoretiskt sett ger
en sådan placering bättre skärmeffekt, men beräkningarna visar att denna
förbättringseffekt är försumbar.
Skärmning ger alltså inte särskilt stor effekt. Till detta kommer vissa nackdelar:
försämringar av utsikten, att bullret från fordonstrafiken reflekteras mot GCtrafikanterna (i det först nämnda skärmplaceringsalternativet), trygghetsproblem
(i det andra alternativet), m fl. Skärmar längs bron har därför inte tagits in i
detaljplanen.

9

Ny bebyggelse i kvarteren kring bron

Detaljplanen ger möjlighet för utbyggnad eller ombyggnad av bebyggelse på båda
sidor om Stadstjänaregatan och kring Gullbergs Strandgata. Det kan här bli fråga
om bostäder, centrumändamål som t ex kontor, service och viss handel, samt
parkering.

Enligt Boverkets allmänna råd uttrycks de olika avstegsfallen alltid med måttet
ekvivalent ljudnivå utomhus vid fasad, relaterat till det enligt riksdagsbeslut
gällande riktvärdet 55 dBA. Avstegsfallen innebär i princip att högre ljudnivå än
55 dBA accepteras på husets ”bullriga sida” förutsatt att huset får en ”tyst sida”
med högst 45 dBA eller åtminstone en ”ljuddämpad sida” med högst 50 dBA.
Minst hälften av bostadsrummen bör vara vända mot tyst eller ljuddämpad sida.
Olika avstegsfall definieras med hänsyn till hur hög ljudnivån blir på den bullriga
sidan: 55-60 dBA, 60-65 dBA eller i undantagsfall över 65 dBA. Gällande
riktvärden för ekvivalenta och maximala ljudnivåer inomhus måste alltid klaras.
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Planering av bostäder i det aktuella läget utgår från att AVSTEGSFALL, dvs avsteg
från riksdagsbeslutet om trafikbuller, är möjliga. Detta baseras på gällande
allmänna råd för tillämpning av PBL 2 kap 5 § beträffande störande buller
(Boverket 2008), som anger att avsteg kan vara motiverade i vissa fall, bland annat
i centrala delar av städer och längs kollektivtrafikstråk. Göteborgs stad har tagit
fram egna riktlinjer: ”Kommunal tillämpning av riktvärden för trafikbuller”
(Göteborg 2006). Dessa överensstämmer dock i huvudsak med Boverkets råd;
omarbetning av riktlinjerna pågår i kommunen.
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Med hänsyn till de beräknade, höga ekvivalentnivåerna i kvarteren kring
Stadstjänaregatan och Gullbergs Strandgata kommer vid planering av bostäder
avstegsfallen för ljudnivåer över 60 dBA att bli aktuella. Kraven i dessa avstegsfall
redovisas i Boverkets allmänna råd enligt följande.
60-65 dBA
Nya bostäder bör endast i vissa fall medges där den dygnsekvivalenta ljudnivån vid
fasad överstiger 60 dBA, under förutsättning att det går att åstadkomma en tyst
sida (högst 45 dBA vid fasad) eller i vart fall en ljuddämpad sida (45-50 dBA vid
fasad). Minst häften av bostadsrummen, liksom uteplats, bör vara vända mot tyst
eller ljuddämpad sida.
Det bör alltid vara en strävan att ljudnivåerna 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 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.

>65 dBA
Även då ljudnivån överstiger 65 dBA kan det finnas synnerliga skäl 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.
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Det bör alltid vara en strävan att ljudnivåerna 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.
Angivna bestämmelser om störningsskydd på plankartan motsvarar ovan
redovisade avstegsfall. För bostäder med ekvivalenta ljudnivåer vid fasad över
65 dBA anges också en bestämmelse om att ljudklass B inomhus skall uppnås,
dvs att de ekvivalenta och maximala ljudnivåerna inomhus skall vara minst
4 dBA lägre än motsvarande, gällande riktvärden.
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Med dessa bestämmelser uppfyller detaljplanen därmed de krav beträffande
bullerstörningar som ställs i PBL på ny bostadsbebyggelse. För att bostäder skall
tillåtas vid ekvivalentnivåer över 65 dBA förutsätts dock enligt ovan att det efter en
avvägning gentemot andra allmänna intressen föreligger synnerliga skäl.
I det följande redovisas beräkningar av de framtida ljudnivåerna för de nya
byggnader som nu illustreras inom kvarteren kring bron. Resultaten av
beräkningarna kommenteras nedan, dels med avseende på möjligheterna och
lämpligheten av bostäder i olika byggnader och dels beträffande möjliga
skyddsåtgärder.
Beräknade ekvivalenta ljudnivåer i framtiden, utomhus vid skisserade byggnader,
redovisas i figur 6. Figuren visar ljudnivåer punktvis vid olika fasader och
våningsplan samt ljudutbredning i markplanet. Motsvarande redovisning av
maximala ljudnivåer återfinns i figur 7.
Vid fasader längs Stadstjänaregatan erhålls, förutom vid de våningsplan som ligger
lägre än bron, mycket höga ekvivalenta ljudnivåer, omkring 70 dBA. Även de
maximala ljudnivåerna beräknas bli höga, 70-80 dBA, men ekvivalentnivåerna blir
i allmänhet dimensionerande för utformningen (eftersom riktvärdena för maximala
ljudnivåer är 15 dBA högre än för ekvivalenta ljudnivåer, både inomhus och
utomhus). Användning av byggnaderna för kontors- eller andra centrumändamål är
acceptabel givet lämpliga byggnadstekniska åtgärder. Bostäder är tänkbara
förutsatt att det enligt ovanstående citat ur Boverkets allmänna råd bedöms finnas
”synnerliga skäl…” Påpekas bör dock att kraven på fasadernas ljudisolering då
kommer att vara mycket höga, bland annat krävs i flertalet fall specialfönster.

Figur 6 illustrerar två problem vad gäller placeringen av byggnadskroppar i
kvarteret. Öppningarna mellan byggnader längs bron och längs Mårten
Krakowgatan medför att bullret sprids in i kvarteret, vidare ger trafiklederna norr
om älven ett betydande bullertillskott i norra delen av kvarteret. Vid användning av
kvarteret till en del för bostäder hade den ideala utformningen – sett enbart från
bullersynpunkt – varit att sluta byggnaderna såväl mot öster och söder som mot
norr och därigenom skapa en bullerskyddad ”gård” som öppnat sig åt väster. En
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Den fortsatta redovisningen gäller byggnaderna i kvarteret väster om
Stadstjänaregatan vilka främst kan vara aktuella för bostadsanvändning. Figur 6
visar de ekvivalenta ljudnivåerna våningsvis såväl vid husens bullriga sidor
närmast trafiklederna som vid deras mindre bullriga sidor längre in i kvarteret. I
figuren anges också antal våningsplan för de skisserade byggnadsdelarna.
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möjlig lösning utifrån ambitionen att behålla uppbrutna fasader längs trafiklederna
med genomsikt mellan byggnaderna är att här placera höga glasskärmar.
Med den i figur 6 redovisade placeringen av och våningsantalen i byggnaderna
anvisas en möjlighet att inrymma bostäder i våning 5 och uppåt kring innergårdar
som tillskapas ovanpå underliggande 4-våningshus. I figur 8 redovisas de
ekvivalenta ljudnivåer som då erhålls på gårdarna och vid byggnadernas fasader in
mot gårdarna. Av figuren framgår att flertalet byggnader som har fasad mot
innergårdarna kan få tillfredsställande ljudmiljö för bostäder, dvs högst 50 dBA
(i några fall ytterligare någon dBA i de högsta våningsplanen).
För att minska ljudnivåerna och eventuellt möjliggöra att ytterligare några
byggnader kan användas för bostadsändamål kan olika skyddsåtgärder övervägas.
De kan gälla detaljer kring orienteringen av byggnadskroppar, burspråk och andra
fönsterlösningar, delvis inglasning av balkonger, skärmande räcken längs gårdarna,
planlösningar m m.
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