Bostäder & trafikbuller i kv Makrillen

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

Bilaga till planbeskrivningen för bostäder i kv Makrillen,
Stadsbyggnadskontoret Göteborg, februari 2015.

Trafikbuller i kv Makrillen

sammanfattning av de avvägningar som gjorts
Förutsättning
Stadsbyggnadskontoret har ett uppdrag att arbeta med utvecklingen av kv Makrillen som
ligger i Gamlestaden i anslutning till Artillerigatan. Utvecklingen är en del i ett större arbete
med att utveckla Gamlestaden och tydligare koppla ihop centrala Göteborg med de nordöstra stadsdelarna. För de trafikförhållande som kan förväntas enligt nuvarande prognos
kommer bostäderna norr om Artillerigatan bli utsatta för buller högre än 55 dBA och bostäderna närmast Artillerigatan kommer att bli utsatt för buller högre än 65 dBA. Störningen
beror främst på bil- och spårvagnstrafiken på Artillerigatan. Då några av bostäderna kommer att överskrida 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasaden uppfylls inte Göteborgs bullerpolicy. Som högst kommer den ekvivalenta ljudnivån vid fasad vara 70 dBA. Dett sker på en
punkt i det västra kvarterets sydvästa hörn. Området ligger nära grönska, service och god
kollektivtrafik samt är angeläget att exploatera ur ett större perspektiv och stadsbyggnadskontoret har därför ansett att avsteg är motiverat.
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.
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.
Då kommunen anser att det är viktigt att området utvecklas med bostäder arbetar man i kv
Makrillen med Boverkets allmänna råd för att hitta lösningar på hur området kan utvecklas.
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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 kv Makrillen är ett avstegsområde?
Planen innebär en utveckling av en ordnad kvartersstruktur centralt i en större tätort samt
en komplettering av bebyggelse av stadskaraktär nära ett kollektivtrafikstråk.
Gamlestaden är en av fem strategiska knutpunkter i Göteborgs Översiktsplan. Kommunens
målsättning är att det här ska finnas en tät bebyggelse som samlar funktion och människor
för att skapa levande platser under många av dyngnets timmar. Platsen är viktig i stadsdelen
eftersom kommunen arbetar med en utveckling av hela Gamlestadens stadsdel.
Platsen är också viktig i arbetet med att knyta samman de centrala delarna av Göteborg med
de östra och Artillerigatan är en del i ett sammanhängande stråk.
Viktiga faktorer i bedömningen av kv Makrillen som ett bra område för bostäder har varit
närheten till grönska, service och kollektivtrafik.
Kv Makrillen ligger i direkt närhet till ett tyst grönområde (Bunkeberget) och via Bunkeberget kan man nå den stora gröna kil som sträcker sig in mot Göteborg via Säveåns dalgång
och grönområdena väster om Kortedala.
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Inom och i direkt närhet till planområdet kommer det finnas restauranger, livsmedelsbutiker, förskola mm. Inom kv Gösen, som ligger i anslutning till planområdet, planeras en ett
handelscentrum på ca 30 00 kvm. Kommunen arbetar med att Gamlestaden ska bli en mötesplats för hela nordöstra Göteborg. Närhet till ett brett serviceutbud ser kommunen som
något positivt bla för människor med nedsatt rörelseförmåga. Det är få bostadsområden i
Göteborg som kan erbjuda lika bra närhet till ett så pass brett serviceutbud.
En exploatering av området kommer troligen leda till att den befintliga bebyggelsen få en
bättre ljudbild nattetid, inom kvarteret räknar man med få fordonsrörelser nattetid. De nya
kvarteren kommer att verka bullerreducerande för trafiken från Artillerigatan.
Arbetet
Bunkeberget som är ett väl använt grönområde.
Över och runt Brunkeberget sträcker sig gångbanor och I anslutning till berget finns också
lekplats och öppna gräsytor. Planområdet ligger i
direkt anslutning till berget.

Bunkeberget binds samman med den gröna kil
som sträcker sig in mot Göteborg mellan Kortedala
och Götaälv. Från planområdet är det möjligt att
via grönstråk röra sig till vild natur.
Gamlestadsskolan ligger knappt
100 m ifrån planområdet.
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Gamlestadens resecentrum ligger ca 500m
ifrån planområdet. SKF´s hållplats finns ca
40 m ifrån planområdet.

Ny utformning av kv Gösen kommer att
skapa en tydligare koppling mellan planområdet och Säveån. Avstånd till Säveån
ca 200 m.
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Inom eller i direkt anslutning till kv Makrillen finner man service i form av bla restauranger,
livsmedelsbutiker och apotek. Området gränsar också till Bunkeberget som är ett ca 50000
kvm stort grönområde. Den norra delen av Bunkeberget binds via ett smalt grönstråk samman
med grönområdena väster om Kortedala och Säveåns dalgång som är del i en stor sammanhängande grönkil som sträcker sig in mot Göteborg.
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Under arbetet med detaljplanen har flera trafikbullerutredningar gjorts. Beräkningar har
gjorts för olika åtgärder för att prova om de kan verka bullerreducerande, bland annat skärmar och olika utformning av bebyggelsen. Olika hastigheter på Artillerigatan och övriga gator
har även provats. Den skyltade hastigheten på Artillerigatan och inne i området kommer att
vara 50 km/h. Artillerigatan kommer vid torget att utformas så att den inte inbjuder till höga
hastigheter och stadsbyggnadskontoret har tillsammans med trafikkontoret bedömt att den
faktiska hastigheten på fordon längs denna del av Artillerigatan kommer att vara 40 km/h.
Inne i området görs bedömningen att den faktiska hastigheten är 30 km/h. Bedömningen har
gjorts utifrån att det inne i området kommer att vara smala gator utan längre raksträckor. På
fasaderna mot Artillerigatan finns möjlighet att göra indragna halvinglasade balkonger och i
trafikbullerutredningen redovisas vilken effekt det har bullret.
I arbetet har det varit viktigt att den nya bebyggelsen skapar ett tryggt och levande gaturum
längs Artillerigatan, gatan är del av ett stråk mellan de centrala delarna av Göteborg och de
östra. En av utgångspunkterna i arbet har varit att skapa en stadsmässig struktur i vilket en
ljuddämpad sida ska kunna anordnas för alla boende. I arbetet med planen har resulterat i en
lösningn där alla lägenheter kommer att ha minst hälften av bostadsrumen mot ljuddämpad
sida och alla boende kommer nå en ljuddämpadmiljö direkt från entrén. Planen möjliggör
indragna balkonger mot Artillerigatan, trafikbullerutredningen redovisas vad det ger för
effekter för ljudmiljön.
Den aktuella utformningen har resulterat i en lösning där majoriteten av lägenheterna kommer att ha fönster mot tyst sida (<45 dBA ekvivalent ljudnivå). Samtliga lägenheter kommer
att ha fönster mot ljuddämpad sida (<50 dBA ekvivalent ljudnivå). I det mest bullerutsatta
hörnet (det västra kvarterets sydvästra hörn) kommer alla lägenheter vara genomgående mot
en tyst sida.
Vilka åtgärder har valts bort?
Utöver den skärmar som har placerats längs spårvagnslinjen placerades ytterligare en 0,8
meter hög skärm mellan vägen och gc-banan. Gatas utformning är varierande och en skärm
gav i stort ingen dämpning.
I arbetet har också prövats att ha bullerskärmar på båda sidorna av spårvagnsspåren. Ytterligare en bullerskärm gav ingen påvisbar dämpning av ljudet.
Hög skärm, 3 m, längs Artillerigatan. En tre meter hög skärm gav viss bullerdämpande effekt på de lägre våningarna. Kontoret bedömer att en så pass hög skärm medför dåliga vistelsevärden och minskar den upplevda tryggheten för de som vistas i området, framförallt
för gående eller cyklande. Skärmen medför också en stor barriäreffekt. Denna sträckning av
Artillerigatan är en viktig länk i arbetet med att koppla ihop staden. Stadsbyggnadskontorets
samlade bedömning är att de positiva effekterna som skärmen ger på de nedre våningarna
inte vägs upp av de negativa effekterna som skärmen ger i form av sämre vistelsevärden, ökad
barriäreffekt och otryggare miljö.
Vilka åtgärder har gjorts?
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.
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Planbestämmelse har införts om att där den ekvivalent ljudnivå utanför bostadens fasad är
> 60 dBA ska ljudnivån inomhus i bostadsrum uppfylla ljudklass B enligt SS 25267 avseende
ljudisolering mot trafik eller annan ljudkälla utomhus.
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 bostäder skall kunna nås både från gård och gata via
trapphuset.
En skärm är placerad längs spårvagnsspåren längsArtillerigatan.
Kvarteren har utformats på ett sätt så att man kan skapa ljuddämpade/tysta sidor.

Artillerigatan är del av ett sammanhängande stråk mellan de östra och de centrala delarna
av staden. På grund av barriärer i form av vägar, industriområden, obebyggda ytor mm är
kopplingen mellan dessa delar av staden dålig. Göteborg är en segregerad stad och arbetet med
att integrera olika stadsdelar med varandra är ett långsiktigt projekt som består av flera pusselbitar.
Ett levande stråk med bebyggelse fyllt med bostäder och verksamheter, binder inte bara samman en segregerad stadsmiljö, det skapar också en tryggare miljö för de som vill röra sig mellan
de olika stadsdelarna.
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Bedömning
Med aktuell planutformning är kommunens samlade bedömning att planområdet är lämpligt för bostäder.
Hugo Lindblad
Stadsbyggnadskontoret Göteborg, februari 2015.
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