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SAMMANFATTNING
Sedan 1970-talet har Ingemantorp, Fågelsten och Skäggered betraktas som ett utvecklingsområde i kommunens översiktliga planer.
Området ligger centralt i Lindome och centralt i regionen genom goda kommunikationer och har de bästa förutsättningar för att bli ett
bra bostadsområde.
Närheten till utbyggd service och goda allmänna kommunikationer ger möjlighet till en väl fungerande boendemiljö från första utbyggnaden. Området kan byggas ut i takt med efterfrågan på bostäder.
Den föreslagna bebyggelsen ligger i anslutning till vackra naturområden och en levande landsbygd. Planen betonar den lantliga
karaktären. Landskapet bibehålls i stor utsträckning och den nya bebyggelsen blir blandad med låghusbebyggelse i mindre grupper, delvis som förtätning av befintlig bebyggelse. Planområdet delas i
mindre enheter, som redan uppfattas som avgränsade delområden
och som kan utgöra utbyggnadsetapper.
Några områden är mindre lämpliga för bebyggelse p.g.a. bullerstörning, sämre markstabilitet eller för att de innehåller skyddsvärda
naturpartier eller fornlämningar. Dessa områden ingår naturligt i det
omgivande natur- och kulturlandskapet.
Området beräknas kunna innehålla ca 500 bostäder. Den nya bebyggelsen bör innehålla olika hustyper, lägenhetsstorlekar och upplåtelseformer. I området reserveras mark för förskola och skola för
de yngsta barnen. Mark reserveras också för särskilt boende för äldre.
Ett markområde reserveras för verksamhetsutveckling. Verksamheterna ska vara sådana som är förenliga med bostadsmiljön i övrigt.
Inom området ska det också kunna finnas verksamheter som kan integreras med bostadsbebyggelsen. I Lindome råder idag en obalans
mellan antalet yrkesverksamma boende och antalet arbetsplatser.
Interna gång- och cykelvägar leder mellan olika delområden och
ansluter till det omgivande gång- och cykelvägnätet. De olika delområdena har separata tillfarter och vägsystem för biltrafik för att förhindra genomfart.
Området ska vidare planeras efter sådana miljömål som bidrar till
utvecklingen av ett hållbart samhälle och som befrämjar människors
hälsa. Det innebär att man i den fortsatta planeringen preciserar krav
på hushållning av material och energi.
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Tider för genomförande
av översiktsplanen är
svåra att förutse och utbyggnadstakten beror på
många faktorer. Här visas exempel på hur tidsplanen för några etapper kan se ut.

År

2002

Översiktsplan

Detaljplaner:
Etapp 1
Etapp 2
Etapp 3
osv

Utbyggnad:
Etapp 1
Etapp 2
Etapp 3
osv

Enligt Mölndals översiktsplan, ÖP 90, ska
planområdet byggas ut i
etapper och i huvudsak
med bostäder.
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1. INLEDNING
Översiktsplanens funktion
Översiktsplanen för Ingemantorp, Fågelsten och Skäggered är en fördjupning av den kommunomfattande översiktsplanen. Planen har antagits av kommunfullmäktige 2003-02-26 och gäller som del av översiktsplanen för kommunen. Planens innehåll ersätter ställningstaganden i ÖP 90 som rör planområdet.
En översiktsplan är en del i kommunens utvecklingsplanering och
en del i arbetet med att hushålla med naturresurserna. En översiktsplan ska ge kommuninnevånare, markägare och andra intressenter information om kommunens ställningstaganden beträffande användningen av mark- och vattenområden och den byggda miljöns utveckling och bevarande och om hur riksintressen ska tillgodoses.
Översiktsplanen ska, efter samråd och utställning, antas av kommunfullmäktige och blir därigenom gällande som ett kommunpolitiskt program för hur allmänna intressen bör beaktas vid beslut om
hur mark och vatten ska nyttjas i enlighet med Plan- och bygglagen
(PBL) och Miljöbalken (MB). Den utgör underlag för detaljplanering
och prövningsmyndigheter.
En översiktsplan är inte rättsligt bindande och prövande myndigheter ska i varje ärende väga de allmänna intressena mot aktuella enskilda intressen.

Bakgrund
Sedan 1970-talet har Ingemantorp, Fågelsten och Skäggered betraktats som ett utvecklingsområde i de kommunala översiktliga planerna. Området är en naturligt avgränsad del av Lindome. I översiktsplanen, ÖP, 90 räknade man med att en utbyggnad i flera etapper
skulle ske från 1990-talet. Under 1990-talet stagnerade emellertid bostadsbyggandet och någon utbyggnad blev inte aktuell.
Nu finns åter ett behov av mark för bostäder i kommunen och ett
behov av att aktualisera planeringen av den förväntade samhällsutbyggnaden. I Mölndals kommun är det önskvärt att utbyggnad sker
parallellt i de tre kommundelarna Mölndal, Kållered och Lindome.

Syfte och huvudfrågor
Planen ska visa hur utbyggnad kan ske utifrån områdets kvaliteter
och resurser. Den ska samordna de allmänna intressen och mål som
påverkar den fysiska miljön. Den ska ligga till grund för kommande
detaljplanering, för prövning av bygglov och andra tillståndsprövningar.
Området kring Ingemantorp och Skäggered ligger centralt i Lindome och genom goda kommunikationer centralt i regionen och är
lämpligt för bostadsutbyggnad. Vad som gör området särskilt attraktivt som bostadsort är den lantliga miljön med dess kultur- och naturvärden och goda rekreationsmöjligheter. Huvudfrågan för planarbetet
har varit att förena utbyggnad med bibehållen lantlig prägel.
Planen visar tänkbara förändringar under 10 - 20 år, med en förväntan om påbörjad utbyggnad inom några år. Det gynnsamma läget
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gör det möjligt med en utbyggnad i mindre etapper.

Gällande planer och beslut
Översiktsplan 1990 för Mölndals kommun, ÖP 90, antogs av kommunfullmäktige 1990-09-26. I ÖP 90 är området Ingemantorp, Fågelsten och Skäggered ett utbyggnadsområde för i huvudsak bostäder.
”Exploateringen bör ske varsamt med hänsynstagande till områdets
naturförutsättningar och befintlig bebyggelse”. Översiktsplanen uppmanar till en fördjupning för att klargöra områdets förutsättningar.
Inom planområdet finns ingen detaljplanelagd mark.
Enligt kommunens bostadsöversikt för åren 2001-2011 avses området att byggas ut under en tioårsperiod fr.o.m. år 2003.

Riksintressen
Indirekt berörs planområdet av riksintressen för kommunikation.
Riksväg E6 och järnvägen, Västkustbanan, utgör avgränsningar i
väster respektive öster. Störningarna från väg- och järnvägstrafiken
medför restriktioner för markanvändningen.

Planarbetets organisation
Arbetet med översiktsplanen har letts av planeringskontoret i Mölndals kommun med Magdalena Blomquist som handläggare och samordnare. Annica Karlsson har medverkat i slutarbetet. Efem arkitektkontor har anlitats som konsult, där Anna Helmrot och Kristina
Tidäng svarat för planarbetet. Delstudier avseende landskapsanalys
och bullerberäkningar har gjorts av Scandiakonsult AB och avseende
vägar och VA-system av GF Konsult AB.
Från Mölndals kommun har utöver planeringskontoret följande
förvaltningar deltagit: stadsarkitektkontoret, gatukontoret, miljö- och
hälsoskyddskontoret, kultur- och fritidsförvaltningen samt barnomsorgs- och utbildningsförvaltningen.
Under våren 2002 skedde samråd med allmänheten och berörda
myndigheter. Under hösten ställdes planen ut efter viss omarbetning.
Den antogs av Kommunfullmäktige 2003-02-26. Till planen hör en
samrådsredogörelse och ett utställningsutlåtande som sammanfattar
synpunkter som funnits på materialet och kommenterar alla yttranden
som inkommit. Enligt Kommunfullmäktiges beslut har en mindre revidering gjorts i texten på sidan 45.

Underlagsmaterial
Som underlag för planarbetet finns bl.a. följande utredningar:
- Översiktsplan för Mölndal, antagen 1990
- Kulturmiljöer, kulturminnesvårdsprogram för Mölndal 2000
- Naturvårdsplan, Mölndals kommun 1997
- Agenda 21 för Mölndals kommun 1997
- Förslag till miljömål för Mölndals kommun 2002
- Arbetsplan för Spårhagavägen 1999
- Skogsvårdsstyrelsen inventering
Till rapporten finns som bilaga, tillgänglig på planeringskontoret,
Landskapsinventering för Ingemantorp m.m. 2001.
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2. OMRÅDETS LÄGE OCH
AVGRÄNSNING
Läge
Planområdet ligger i sydvästra Lindome i Mölndals kommun. Området är beläget strax sydväst om Lindome station, öster om Sandsjöbacka naturreservat och norr om gränsen till Kungsbacka kommun.
Avståndet till Mölndals centrum är en mil. Avståndet till Kungsbacka centrum är en mil och till Göteborgs centrum cirka 1,5 mil.
Förbindelserna med Mölndal, Kungsbacka och Göteborg är mycket
goda. Från planområdet till Lindome station och pendeltågen är avståndet mellan 0,5 - 2 km. Tillkomsten av Lindomemotet och en förbättring av Spårhagavägen har inneburit att planområdet ligger i direkt anslutning till E6.

Avgränsning av området
Planområdet är ca 175 ha. Det har utökats sedan ÖP 90, för att planen ska kunna behandla mer av omgivningarna kring den planerade
bebyggelsen. Vägar och bergspartier är naturliga avgränsningar. Planområdet gränsar i norr till Spårhagavägen och i öster till Gamla
Riksvägen. I väster avgränsas området av E6 och de skogsklädda
höjderna kring Råsjön. I söder sträcker sig området till kommungränsen. Området omfattar i huvudsak de tidigare byarna Ingemantorp och Skäggered samt delar av Fågelsten och Ranntorp.

Planområdets läge i
regionen
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Planområdet idag

Dalgången sträcker sig från Ingemantorp

till Skäggered
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3. BESKRIVNING AV OMRÅDET
Historia
Området har varit bebott sedan stenåldern. Det finns spår av den allra
äldsta bosättningen i lämningar som ligger i stråk i vad som en gång
har utgjort stränder. På bergstopparna finns lämningar av gravar och
en järnåldersborg där man kunnat ta skydd och försvara sig i orostider.
Norra Halland var redan under tidig medeltid tättbefolkat. Varje
gård bestod av flera parter. Området kring Ingemantorp och Skäggered innehåller många små gårdar som ingår som rester av den ursprungliga ägo- och bebyggelsestrukturen. Gårdsnamnen (-torp, -red)
tyder på att gårdarna har funnits sedan före medeltiden. Bygden
präglas nu av tiden efter skiftena, men man kan ana de ursprungliga
bytomterna, dit också nyare hus förlagts.
Marken närmast byarna har alltid varit uppodlad medan utmarken används som betesmark. På 1700- och 1800-talen fanns ingen
skog. Landskapet var mycket kalare än nu. Ljungen brändes regelbundet och betesmarkerna utgjordes av hedar och våtmarker. Rester
av fårvaktarställen, "söabuer", finns i skogspartierna i västra delen av
området. Vattnet i bäckarna som leder ner från bergen har utnyttjats i
kvarnar, som det finns lämningar av.
Utöver jordbruket utvecklades hantverk på gårdarna för att klara
försörjningen. Gårdarna specialisera sig med olika hantverk som
stolmakare, snickare, timmermän och smeder. Trakten kring Lindome har blivit känd för sitt finsnickeri, där olika gårdar ofta stod för
tillverkning av speciella möbler eller delar av möbler.
Småbruken lades till stor del ner på 1970-talet då också en stor
del av åkermarken köptes av kommunen. Jordbruksmarken brukas
emellertid fortfarande av några lantbrukare och arrendatorer inom
området.
Sedan 1930-talet har tomter styckats av för fritidsstugor och de
flesta av dessa har under de senaste decennierna omvandlats till helårsbostäder.

Landskap
Planområdet utgör en del av det gamla odlingslandskapet i dalgångarna kring Lindome. Runt Lindome centrum är annars åkermark och
bergssluttningar numera tätbebyggda.
Området utgörs av en uppodlad platå, en korridor, mellan skogsklädda berg och sträcker sig i nordväst-sydostlig riktning från slänterna kring Råsjöbäcken i norr mot den breda dalgången kring Lindomeån där åkermarken sluttar ner mot sydost.
Kring den öppna korridoren är odlingslandskapet småskaligt med
åkervikar och gläntor nedanför branta bergväggar i väster och en
mindre höjdrygg, som skiljer av mot dalgången i öster. Marken
mellan höjdryggarna är naturligt sank och utdikad för att kunna användas till åker. Den används numera i huvudsak som betesmark.
Från detta centrala, flacka område rinner mindre bäckar ner mot Lindomeån.
Korridoren i landskapet ger utblickar och visuella samband ge9

nom hela området. Bebyggelse och odlingsmark är tydligt åtskilda i
två delområden med separata vägsystem, utan inbördes förbindelse.
Gränszonen utgörs av den sanka marken. I norr ligger Ingemantorp
och Fågelsten i det böljande öppna landskapet kring Råsjöbäckens
ravin och med uppodlade gläntor mellan bergknallarna i öster. I söder ligger Skäggered, dels på den långsamt sluttande västra sidan av
Lindomeåns dalgång, dels kring de övre flacka och fuktiga markerna. Högt, i skogen i sydväst, öppnas landskapet kring en liten gård,
Jagebacka, där åker och ängsmark sluttar starkt ner mot dalgången.
Bergen är branta och skogsklädda med partier av kullriga hällar.
Skogen sträcker sig långt, mot söder och mot väster. Motorvägen utgör emellertid en barriär mot Sandsjöbacka naturreservat, den orörda
naturmarken i väster. I skogsområdet finns flera små mossar, kärr
och sjöar. Råsjön ligger i anslutning till västra delen av planområdet.
Sjöns avrinning sker huvudsakligen via Råsjöbäcken. Barrskog
övergår i lövskog och hagmark mot odlingslandskapet. De östra
skogspartierna har nyligen avverkats i stor omfattning och silhuetten
av bergryggen förändrats.

Bebyggelse
Sammanlagt finns inom planområdet ett 70-tal helårsbostäder och
några fritidshus. Bebyggelsen består av omkring femton utspridda
gårdar samt ny, tätare bebyggelse i direkt anslutning till gårdarna och
i skogskanterna.
Gårdarna ligger i skogsbrynen och på holmar i jordbrukslandskapet. Flera av dem bär fortfarande tydliga drag av den nordhalländska
byggnadstraditionen. Ljusa mangårdsbyggnader omgärdas av rödmålade uthus. Några av gårdarna är mer förändrade eller dolda bland
ny bebyggelse som kommit till. Utefter vägarna ligger flera äldre bostadshus med uthus.
Mot skogsbryn och upp i naturliga klåvor har ny heterogen småhusbebyggelse vuxit fram. Fritidshus har övergått till helårshus. Nya
hus har byggts och husgrupperna har förtätats. Ett och annat litet fritidshus finns kvar. Tomtstorlekarna varierar, en del är mycket stora.
Utmed den gamla landsvägen (Kjellbergska vägen) till Lindome,
kring ett par gårdar, har en "förstadsbebyggelse" vuxit fram med hus
från förra sekelskiftet fram till 1960-tal.
Småskaligheten i området betonas av de många stengärdsgårdar
som omgärdar åkrar och hagar och markerar ägogränser i skogspartierna. Ett karaktäristiskt inslag i bygden idag är luftledningar för el
och tele.

Jordbruk och andra verksamheter
Nästan all jordbruksmark hålls idag öppen med odling och bete. I de
norra och centrala delarna av området är det främst den arrenderade
kommunala marken som odlas. Jordbruksfastigheterna i söder har
bäst förutsättningar för rationellt jordbruk med avseende på jordens
beskaffenhet och åkermarkens utseende. Övrig öppen mark används
till bete. Sammanlagt betar ett 20-tal hästar i området och under
sommarhalvåret finns ytterligare ett varierande antal betesdjur.
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Bebyggelse i Skäggered.

Gården Jagebacka i sydvästra delen av området

Gårdsmiljö i Skäggered

Ranntorp småskola, byggd år 1897

Flygbild över området
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Råsjön

NATURVÄRDEN
Objekten i naturvårdsplanen är klassade efter naturvärde.
A – Mycket högt naturvärde
B – Högt naturvärde
C – Ganska högt naturvärde
Råsjöbäcken, eller Jarrebäcken som är det
gamla lokala namnet.

Hagmark med berghällar

Planområdets fem delområden binds samman av
den genomgående dalgången. Den äldsta bebyggelEkskog
sen är spridd.
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I området finns ett glasmästeri, ett par slöjdverkstäder, en bilskrot och ett plåtslageri.

Service
Alldeles norr om Spårhagavägen ligger Skånhällaskolan med förskoleklass, fritidshem och skolår 1-9. Gång- och cykelväg dit är förberedd med gång- och cykeltunnel under vägen. Här finns också förskola. I Skäggered finns idag en fotbollsplan.
Invid Lindome station ligger en livsmedelsbutik, bensinstationer,
kiosk, servering samt ytterligare ett par butiker. Övrig kommunal
och kommersiell service är lokaliserad till Lindome centrum. I
Ranntorp,östra delen av planområdet finns ett särskit boende för
funktionshindrade ungdomar.

Naturvärden och friluftsliv
Enligt kommunens naturvårdsplan från 1997 finns det några partier
med högt naturvärde som ska skyddas mot åtgärder som kan skada
naturmiljön. Dessa partier finns redovisade på karta på sid 13 tillsammans med de nyckelbiotoper som identifierats i en inventering,
gjord av Skogsvårdsstyrelsen 1993. Skyddsvärd är främst Råsjön
och dess omgivningar. Sjön ingår också i en fördjupad studie som
innehåller förslag till skötsel och skydd. Det är en grund sjö med
gungflystränder som är omgiven av fattigkärr. Markerna runt sjön
har förr varit hävdade och många idag ovanliga växter har funnits.
Önskvärt vore att myrmarkerna runt sjön igen kunde hävdas med
slåtter. Sjön är häckningsplats för ett flertal fågelarter, bl.a. skäggdopping och sothöna.
Några bestånd av ek- och bokskog är också är skyddsvärda enligt
kommunens naturvårdsplan. Ett stort område med opåverkad ekskog
och betad hagmark ligger i planområdets södra del. Inom denna del
har tre nyckelbiotoper registrerats. En ytterligare nyckelbiotop finns
registrerad inom en skyddsvärd ekskog i västra Ingemantorp.
Råsjöbäcken finns inte dokumenterad i naturvårdsplanen men
har ett flertal kvaliteter som gör den lokalt värdefull från naturvårdssynpunkt och motiverar ett skydd. Den finns beskriven i miljökonsekvensbeskrivningen för planen för Spårhagavägen. Bäcken avvattnar Råsjön och slingrar sig genom planområdets norra del. Ett rikt
fågelliv finns vid bäcken och den utgör lekbotten för havsöring. De
största naturvärdena i Råsjöbäcken är knutna till de avsnitt där den
omges av trädvegetation. Bäckravinen är betydelsefull för landskapsbilden.
Inom området finns många stengärdsgårdar och centralt i området en våtmark. Dessa typer av små biotoper, som man vet har stor
betydelse för den biologiska mångfalden, skyddas enligt Miljöbalken.
Befintliga vägar och stigar gör skogsområdena tillgängliga som
strövområden. Söder om planområdet, på andra sidan kommungränsen, finns en liten badsjö, Skårsjön, och man kan på skogsstigar nå
Sandsjöbackareservatet till fots.
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Fornborgen finns på höjden

Fornlämningar

Stengärdsgård i ägogräns

Markägoförhållanden
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Fornlämningar och andra kulturvärden
I området finns ett 20-tal fornlämningar registrerade samt ytterligare
ett 10-tal fyndplatser av flintverktyg mm. De fasta fornlämningarna
utgörs av en fornborg, troligen från järnåldern, två möjliga gravar
från äldre järnåldern eller bronsåldern, ett 15-tal stenåldersboplatser
samt två kvarnrester. Två bytomter finns belagda från 1500-talet,
men de sammanfaller i stor utsträckning med läget för gårdarna idag
och därmed är möjligheten att finna bevarade lämningar begränsad.
Topografiskt sett finns förutsättningar också för ett stort antal
okända fornlämningar och det finns behov av att klargöra förutsättningarna för dessa. Hur fornlämningarna kommer att beröras av utbyggnaden, vilka skyddsavstånd som fordras och vilka ytterligare
undersökningar som bör föregå detaljplaneringen behöver utredas.
I planområdet finns inga kulturminnesklassade byggnader men
flera väl bevarade gårdsmiljöer och enskilda hus, däribland en liten
byskola från 1890-talet.

Markägoförhållanden
Den jordbruksmark som ligger inom planområdet är fördelad på
uppskattningsvis femton markägare. Mölndals kommun är den
störste markägaren med ca 55 ha. Kommunen äger ett par fastigheter
centralt i Ingemantorp och Skäggered samt en fastighet i områdets
nordöstra hörn. Byggföretaget NCC äger i mars 2002 jordbruksfastigheten Fågelsten 1:22 på ca 20 ha I området finns 70-80 avstyckade
tomter, däribland flera av de gamla gårdsanläggningarna. Många bostadstomter är stora.

Vägar och trafik
Området nås idag via två separata vägsystem. Från norr och Spårhagavägen leder Ingemantorpsvägen in till den centrala delen av
Ingemantorp och vidare upp till Råsjön. Vägen förgrenar sig mot
gårdar vid skogsbrynen. Ytterligare ett par vägar leder från Spårhagavägen till några enstaka fastigheter.
Bebyggelsen i Skäggered nås från Gamla Riksvägen mot Kungsbacka via Kjellbergska vägen. Härifrån leder Uggleåsvägen och
Stockens väg in i det centrala området och Skäggeredsvägen till området i söder. Längs i söder finns avfarter till enstaka fastigheter från
Gamla Riksvägen.
Vägarna är smala och flera belagda med grus. Inom området har
vägarna inte förbindelse med varandra utan slutar idag i infarter till
tomter eller övergår i stigar och enklare vägar.
Området har goda förbindelser med kommunikationssystemen i
hela regionen genom närheten till E6 och järnvägen med pendeltåg.
Att resa till Mölndal, Kungsbacka och Göteborg tar 7, 8 respektive
17 minuter med tåg. Spårhagavägen trafikeras med busslinje med
hållplats vid skolan. Turtätheten år 2002 är under vardagar 1 tur/
timme med dubbel täthet under högtrafik. Under veckosluten är turerna glesare. De boende vid Kjellbergska vägen och i Skäggered har
tillgång till kompletteringstrafik tre dagar i veckan (tur och retur
Lindome Centrum med tre timmars uppehåll).
Det finns inga särskilda gång- och cykelvägar. Eftersom det inte
finns genomfartsvägar, kan man bara via stigar ta sig fram mellan
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olika delar inom området. Gång- och cykelvägar mot skola och mot
centrum och pendeltågstation finns förberedda med två gång- och
cykeltunnlar under Spårhagavägen. Tunnlarna ansluter till befintliga
gång- och cykelvägar norr om bilvägen.

Teknisk försörjning
Det finns inte kommunalt vatten och avlopp inom planområdet.
Vattenförsörjningen sker från egna brunnar. Vattenkvaliteten varierar. Vattnet från flera djupborrade vattentäkter innehåller höga halter
av radon och fluor.
De flesta fastigheter har enskilda, lokala avloppsanläggningar
men också gemensamma anläggningar förekommer. Avloppslösningarna har olika ålder och funktion. Det finns exempelvis slamavskiljning med efterföljande infiltration och det finns anlagda markbäddar. Det finns flera äldre avloppsanläggningar som inte motsvarar
dagens krav på avloppsrening.

Åkerbruk
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4. KOMMUNENS MÅL MED OMRÅDETS
UTBYGGNAD
Översiktsplan, ÖP 90
I 1990 års översiktsplan anges ett antal mål till ledning för planeringen. Här följer en sammanfattning av dessa mål med tolkningar av
vad målsättningen kan innebära för planarbetet med området kring
Ingemantorp, Fågelsten och Skäggered.
Bostadsbyggandet bör inriktas mot balans mellan utbud och efterfrågan vad avser såväl kommunen i sin helhet som de olika kommundelarna.
Bostäder i den här delen av Lindome, med sitt centrala läge i samhället och i regionen, bör bli attraktiva om natur och rekreationsmöjligheter tas tillvara. Området kan lämpligen byggas ut i etapper under en kortare eller längre tidsperiod och bör planeras därefter.
En positiv sysselsättningsutveckling förutsätter att markområden
avsätts för verksamhetsområden.
Balans mellan bostäder och arbetsplatser ska förbättras, framför
allt i Lindome. Där så är möjligt ska verksamheter integreras med
boendet.
I Lindome råder en obalans mellan antalet yrkesverksamma boende och antalet arbetsplatser. Obalansen kan komma att öka vid ytterligare utbyggnad. Fler arbetsplatser stärker samhället socialt och
kulturellt.
I planområdet finns mark som ligger attraktivt med hänsyn till tillgänglighet och annonsering mot trafikleder. Mot Gamla Riksvägen, i
en bullerstörd zon, kan ett verksamhetsområde avsättas utan att störa
bostads- och rekreationsmiljö. Det är naturligtvis av vikt att verksamheterna är av den art att de inte tillför nya störningar i bostadsmiljön.
Också boendeintegrerade verksamheter bör kunna finnas inne i
området för att berika livsmiljön.
Exploatering ska i första hand ske i anslutning till områden som
redan tagits i anspråk för bebyggelse, samt ske på ett sätt som tillvaratar gjorda investeringar i teknisk och social service.
Området ansluter till de tätbebyggda delarna av samhället och
förtätningar inom området är redan gjorda. Redan gjorda investeringar i fråga om vägar och skola tas tillvara och den mark kommunen tidigare inköpt kommer till stora delar att utnyttjas. Nya investeringar måste göras i fråga om vatten- och avloppssystem, vilket underlättar va-sanering av befintlig bebyggelse.
För att bäst ta till vara befintlig infrastruktur bör bebyggelsen vara
tätast i nordost.
Områden av betydelse för landskapsbilden ska så långt möjligt
lämnas obebyggda. Odlingsområdet i Lindomeåns dalgång ska behållas.
Landskapet är kontrastrikt och kraftfullt med branta berg och ett
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öppet odlingslandskap som ansluter till omgivande dalgångar. Huvuddragen i det landskapet ska bestå. Området tål en utbyggnad så
länge landskapets huvuddrag dominerar. Det innebär att stråket genom dalgången bör bibehållas. Skogsbrynen och bergväggarna bör
bibehållas bakom bebyggelsen. De utgör naturliga begränsningar av
dalgången.
Kommunen ska sträva efter att bevara ekologiskt känsliga områden samt områden som är viktiga för naturvård och rörligt friluftsliv.
Områden som bedömts vara särskilt värdefulla från denna utgångspunkt är främst Råsjön, ädellövskogspartier, bäckravinen samt
skogsbrynen. Dessa bör bevaras som tillgångar i bostadsmiljön och
tillgängligheten dit bör tillgodoses.
Syftet med det antagna kulturmiljövårdsprogrammet ska följas.
Planområdet berörs egentligen inte av kulturminnesprogrammet,
men möjligheten att i landskap, bebyggelse och lämningar kunna läsa bygdens historia bör finnas. Planområdet inrymmer hus och gårdar, äldre vägar och många fornlämningar som genom att bevaras
utgör länkar till historien.
Åtgärder ska vidtas för att minska olägenheterna i form av buller
och luftföroreningar från den alltmer ökande bilismen.
Närhet till kollektivtrafik är god och förutsättningarna för den lokala kollektivtrafiken bör kunna förbättras vid en utbyggnad.
Området är bullerstört från bil- och järnvägstrafik och ny bebyggelse ska planeras utefter de riktlinjer som finns beträffande bullernivåer.
Ett bostadsområde bör vara allsidigt sammansatt och avgränsat i
storlek. Service bör vara utbyggd redan vid inflyttningen. Det ska
vara möjligt att leva utan bil. Utbyggnadstakten bör vara måttlig.
Området bör byggas ut från norr och den norra delen av området
bör ges en tätare bebyggelse. Närheten till befintlig service och kollektivtrafik där ger möjlighet till en väl fungerande boendemiljö från
första utbyggnaden där det är möjligt att leva utan bil.
Området bör utformas i mindre enheter, som kan byggas ut i takt
med efterfrågan på bostäder.

Förslag till miljömål för Mölndals kommun
Det övergripande nationella miljömålet innebär att vi ska ha avhjälpt
alla stora miljöproblem till 2020 för att lämna ett ekologiskt hållbart
Sverige till nästa generation. Det ekologiskt hållbara Sverige definieras i 15 miljökvalitetsmål med totalt ca. 70 delmål som ska nås på
vägen.
Mölndals kommun har en strävan mot ett långsiktigt uthålligt samhälle. Detta fastslås i det lokala handlingsprogrammet för Agenda 21
och konkretiseras i förslaget till miljömål för Mölndals kommun.
Förslaget till Mölndals miljömål är en anpassning av de nationella
miljömålen och kommer att antas av kommunfullmäktige i början av
2003. För att nå de högt ställda miljömålen på lokal och nationell ni18

vå krävs att miljömålen tas med från början i planeringen av nya områden. Här nedan presenteras Mölndals övergripande miljömål samt
exempel på vad de konkret kan innebära för området i Ingemantorp,
Fågelsten och Skäggered:
1. Begränsad klimatpåverkan
Utsläppen av fossilt koldioxid från de boende i området begränsas
genom att minimera bilbehovet och använda förnybara energislag för
uppvärmning.
2. Frisk luft
Utsläppen av hälsovådliga luftföroreningar begränsasgenom att uppvärmning sker med fjärrvärme eller med en gemensam närvärmecentral för området. Där småskalig fastbränsleeldning kommer att
ske inom området ska kommunens policy för sådan uppvärmning
följas.
3. Bara naturlig försurning
Utsläppen av svavel och kväve begränsas genom effektiva uppvärmningsformer utan fossila bränslen och genom att minimera bilbehovet.
4. En giftfri miljö
Ämnen som är skadliga för människor, djur eller växter exempelvis
tungmetaller och organiska miljögifter (ex. bekämpningsmedel) ska
undvikas inom området. Sådana ämnen finns med på Kemikalieinspektionens OBS-lista och i begränsningsdatabasen. Materialvalen
och byggtekniken bör vara miljöanpassade.
5. Skyddande ozonskikt
Ozonnedbrytande ämnen ska undvikas genom att välja helt freonfria
kyl och frysanläggningar.
6. Säker strålmiljö
Radonhalten i de färdiga byggnaderna ska understiga de gällande
gränsvärdena som är 200 Bq/m3. Den elektromagnetiska strålningen
ska vara lägre än 0,2 µT.
7. Ingen övergödning
Utsläppen av fosfor och kväve begränsas genom att så många hushåll som möjligt ansluts till kommunalt avlopp. De enskilda avlopp
som är oundvikliga i området ska uppfylla Miljö- och hälsoskyddsnämndens krav på enskilda avlopp. Genom att restaurera och återskapa våtmarken i området kan man få en näringsfälla och minska
läckaget av kväve och fosfor ytterligare.
8. Levande sjöar och vattendrag
Attraktiva områden för rekreation bör skapas längs Råsjöbäcken och
i området kring Råsjön utan att äventyra den biologiska mångfalden.
9. Grundvatten av god kvalitet
Påverkan på grundvattnet minimeras genom att lokalt omhändertagande av dagvatten görs och att användningen av bekämpningsmedel
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inom området undviks.
10. Myllrande våtmarker
Den centrala våtmarken i området kan restaureras. De betade strandängarna runt Råsjön bör restaureras för att återskapa de höga naturvärden som tidigare funnits. Eventuellt kan även våtmarker och vattenytor inom de fem delområdena skapas.
11. Levande skogar
Planen bör tillgodose behovet av attraktiva rekreationsområden i
omgivande skogsmark. De värdefulla ädellövskogarna i omgivningen bör skyddas och bevaras. Möjligheten att skydda dem med naturvårdsavtal bör prövas.
12. Ett rikt odlingslandskap
Planen ska bevara delar av den produktiva jordbruksmarken, då en
levande jordbruksbyggd blir allt ovanligare i kommunen. Vid en utbyggnad är det viktigt att man sparar och skyddar jordbrukslandskapets småbiotoper (gärdsgårdar, odlingsrösen o.dyl.) och dess kulturhistoriskt intressanta ekonomibyggnader.
13. God bebyggd miljö
Miljömålen beaktas och implementeras i alla led av planeringen och
uppbyggnaden av området.
13:1 God bebyggd miljö – hållbar bebyggelse
Vid planering av bebyggelsen ska de kulturhistoriskt värdefulla
miljöerna tillvaratas och utvecklas och de nya byggnaderna ska vara
miljömässigt och estetiskt hållbara. Inom området ska det finnas bra
grönområden för rekreation och lek.
13:2 God bebyggd miljö – hållbar infrastruktur
Tankarna i Mobility management bör prägla planering och bebyggelse. Det innebär att transportmönstret ändras med hjälp av ”mjuka”
åtgärder som påverkar kunskap, attityd och beteende. Bebyggelsen
ska planeras så att bilbehovet minimeras genom att ha lättillgänglig
attraktiv kollektivtrafik, bra gång och cykelstråk, tillgång till bilpool
m.m. Området ska dessutom planeras så att byggnaderna blir energieffektiva. För uppvärmning och tappvarmvatten ska energianvändningen understiga 90 kWh/m2 och år. Uppvärmningen planeras för
fjärrvärme. Där en anslutning till fjärrvärmenätet inte är möjlig ska
förnybara energislag, helst i en gemensam närvärmecentral, prioriteras. Olja och eluppvärmning ska undvikas helt.
13:3 God bebyggd miljö – hushållning och kretslopp
I området ska det finnas återvinningsstationer inom 100 meters
gångavstånd för alla boende. Möjlighet till kompostering ska finnas
på respektive fastighet, både enskilda villor och för flerbostadshus.
En sammanfattning av hur miljömålen bör påverka planområdet:
En betoning av kollektivtrafiken bör t.ex. resultera i en busslinje i
området.
Om marken närmast kollektivtrafik och centrum bebyggs tätare
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med en högre andel små lägenheter, som upplåts med hyresrätt, underlättas ett boende som i mindre grad är bilberoende och förutsättningarna för ett utbyggt fjärrvärmenät gynnas.
Det bör finnas mark för koloni- och odlingslotter och möjlighet till
djurhållning i området bör prövas. Möjlighet att källsortera ska finnas inom området och kompostering ska kunna ske inom varje fastighet, både för hushåll och verksamheter.
Bebyggelse med beprövad naturresurshushållande teknik bör
uppmuntras och det bör ges utrymme för försök med ny sådan teknik. Byggnaderna ska ansluta till kommunalt avlopp och dagvattnet
tas om hand lokalt. Alternativa system för uppvärmning och spillvattenhantering ska kunna prövas i detaljplaneläggningen.
Höga naturvärden i området bör bevaras men göras tillgängliga för
rekreation.

Vägen genom Ingemantorp.
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5. FÖRSLAG TILL ÖVERSIKTSPLAN
PLANENS HUVUDDRAG
Bostäder i jordbruks- Planen medför utbyggnad av bostäder inom Ingemantorp, Fågelsten
och Skäggered. Området kommer att utgöras av jordbruksbygd med
bygd
bostadsbebyggelse i små enheter och innehålla naturpartier med speciella värden. Planen betonar den lantliga karaktären och varsamhet
om områdets kvaliteter ligger till grund för den fortsatta utbyggnaden.
De stora skogsområdena förblir obebyggda liksom jordbruksmarken i söder. Dalgången hålls öppen så att ett grönt sammanhängande stråk bibehålls från Spårhagavägen i norr till Lindomeåns dalgång i sydost. Höjdpartierna markerar dalgångens gränser. Den öppna marken innehåller det centrala våtområdet, betesmark och mark
för odling i liten skala samt bollplaner.
Det finns en spänning mellan den stora skalan med utblickar genom landskapet och den lilla skalan i närmiljön kring husen och de
små hagarna, bergknallarna, brynen och träddungarna.
Utbyggnaden sker i huvudsak med bostäder i enlighet med de
övergripande kommunala målen. Ny bebyggelse finns i huvudsak
öster om dalgången. Den nås lätt med trafik och tekniska försörjningssystem, bebyggelsen har förutsättningar att bli bra solbelyst och
stora partier av landskapet behålls i väster.
Utbyggnad i etapper

Planområdet delas i mindre enheter som också kan utgöra utbyggnadsetapper. De utgår från befintliga delområden och vart och ett ges
sin egen identitet. Naturliga gränser, som utgörs av trädvegetation
och höjdpartier bibehålls som gemensamma lek- och rekreationsområden.

Markboende i mindre Ny bebyggelse föreslås i huvudsak ges formen av markbostäder i
mindre grupper. Den bör innehålla en variation i hustyper, lägenhetsgrupper
storlekar och upplåtelseformer. Området närmast centrum och allmänna kommunikationer bör få en något tätare eller högre bebyggelse.
De restriktioner som utgörs av bullerstörning, skredrisk, skyddsvärda naturpartier och skyddsavstånd till fasta fornlämningar har givit gränserna för den nya bebyggelsen. Området beräknas kunna innehålla ca 500 nya bostäder inklusive ett antal specialbostäder.
Förskola vid grönom- En tomt för förskola och eventuell skola ligger lätt åtkomlig för alla i
området, nära flera mindre grönområden; bäckravinen, en enebacke
råde
och ett större skogsområde.
En gemensam miljö

Även om de olika delarnas egenart poängteras för att skapa identitet
för de boende, är det viktigt att alla delar är tillgängliga utifrån och
ingår i den gemensamma miljön i Lindome. De enskilda bostadsområdena ska inte var slutna och privata på ett sätt som upplevs avvisande för förbipasserande. Därför är det också viktigt att de allmänna
anläggningar som är aktuella lokaliseras till olika delområden; skola
och förskola kommer att ligga i Fågelsten, fotbollsplanen ligger kvar
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i Skäggered och i Ingemantorp reserveras mark för koloniområde
och lekplaner.
Verksamheter

Ett markområde reserveras för verksamheter, vilka bör vara förenliga
med bostadsmiljön i övrigt. Det är viktigt att det utformas med
största omsorg, eftersom det utgör en entré till planområdet från öster. Inom utbyggnadsområdet ska verksamheter som inte är störande
kunna blandas med bostäderna.

Gång- och cykelvägar Gång- och cykelvägnätet byggs ut i tidiga skeden. Interna vägar leder mellan olika delområden och till yttre mål som skola, pendeltågförbinder
station, centrum och strövområden. Vägarna ligger utmed bostadsbebyggelsen eller i öppet läge för att de ska kännas trygga.
Biltrafik

Trafikmatning sker med separata vägsystem för de olika delområdena, liksom idag. Genomfart och onödig biltrafik förhindras och den
befintliga bygdens struktur bevaras i viss mån.

Planens roll

Utbyggnaden, bevarandet av naturområden och befintliga kulturvärden föreslås prövas genom kommande detaljplaneläggning i den takt
som behoven uppstår. Översiktsplanens intentioner ska tjäna som
program för den fortsatta planläggningen. Planens perspektiv är 1020 år. Utbyggnadstakt och exploateringsgrad prövas efter hand.
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EN GOD LIVSMILJÖ
Det främsta syftet med utbyggnaden av Ingemantorp, Fågelsten och
Skäggered är att åstadkomma en trevlig och berikande bostadsmiljö.
Målsättningen är att området ska kännetecknas av ett småskaligt boende i en lantlig miljö.

Social miljö
Gemenskap som finns
utvecklas

En kvalitet i området är den gemenskap som finns. Många har förankring i området sedan länge och de hittills långsamma förändringarna har stärkt området socialt. Människor samverkar kring gemensamma angelägenheter, man har lärt känna varandra. Kunskapen om
den gemensamma hembygden hålls vid liv.
Vid en utbyggnad är det angeläget att dels bibehålla de sociala
sammanhangen, dels vidga dem till nya boenden. Då skapas förutsättningar för en trygg och berikande miljö för alla. Detta kan underlättas om utbyggnad sker i mindre områden och hela området
byggs ut i etapper. Det bör finnas olika slag av träffpunkter där verksamheter kan utvecklas. Skola och förskola, förenings- och
kvarterslokaler, lek- och idrottsplatser, promenadvägar och koloniområden är platser som ger människor möjlighet att mötas.

En blandad befolkning En blandad befolkning, med människor i olika åldrar och familjesituationer, är önskvärd. Det ska vara möjligt att bo kvar när behov av
annan bostad uppstår, t.ex. för äldre, för ungdomar och för familjer
som separerar. För att motverka segregation ska olika hustyper, lägenhetsstorlekar och upplåtelseformer finnas i området från början.
Ett kollektivt boende i mindre skala kan komplettera det konventionella boendet. Från boende i området har önskemål om små lägenheter för äldre framförts. I området finns ett särskilt boende för
funktionshindrade ungdomar och mark reserveras för fler bostäder i
anslutning till de befintliga. Mark reserveras också för ett särskilt
boende för äldre.
Förutsättningarna för en bra bostadsmiljö för barn tillgodoses genom närhet till lekområden i varierad naturmiljö, genom trygga och
säkra gång- och cykelvägar och genom att förskola och skola finns
nära bostaden. Integrerade verksamheter och mötesplatser för gemensamma aktiviteter i området berikar särskilt barnens liv, eftersom de självklart tillbringar sin mesta tid där. Liknande villkor gäller
förstås andra som i hög grad är knutna till området, som t.ex. äldre
eller sjuka. En varierad livsmiljö med goda kommunikationer och
variation i boendet kan också främja jämställdheten.

Hushållning och hälsa
Möjlighet att leva
miljömedvetet

Området ska utformas så att det bidrar till utvecklingen mot ett hållbart samhälle och så att det möjliggör en livsstil som präglas av resurshushållning och minskad förorening i naturen och så att det befrämjar människors hälsa. En viktig aspekt är människors möjlighet
att aktivt kunna välja och ta ansvar i dessa frågor och kunna införliva
kunskap och erfarenheter i sina liv. Skötsel- och driftsinstruktioner
för material och utrustning ska lämnas till brukarna. Det bör finnas
redskap och rutiner för att kunna utvärdera miljöåtgärder.
25

Området bör utformas så att biltrafiken minimeras. Det ska vara
enkelt att leva utan bil med goda gång- och cykelförbindelser till
pendeltåg m.m. Nya lösningar kan prövas, som bilpooler, förmånliga
hyrbilsavtal m.m.
Energi och material

Uppvärmning och elanvändning utgör en av byggnadens största
miljöpåverkan. Vid produktion av nya bostäder är det angeläget att
välja energihushållande teknik och miljövänliga material. Möjligheten att pröva ny sådan teknik ska finnas. Byggmaterial som har låg
energianvändning, lång beständighet och är förnybara ska prioriteras.
Miljömärkta eller bästa av miljödeklarerade produkter ska väljas i
första hand. Byggnadskonstruktioner, uppvärmningssystem, ventilation och apparater ska vara energisnåla.

Luft

God luftkvalitet ska garanteras genom god ventilation, genom att
ämnen som finns på kemikalieinspektionens begränsningslista inte
används och att ämnen från obs-listan undviks. Fukt får inte inneslutas i byggnadskonstruktioner. Bostadshus ska utföras med radonskyddande konstruktion.

Odling

Det ska vara möjligt att odla i liten skala i anslutning till bostäderna.

Avfall

Det ska vara enkelt att sortera restprodukter, återvinningsstationer
ska finnas på gångavstånd och organiskt material ska kunna komposteras inom varje fastighet.

Miljöprogram

För att minska föroreningar i naturen ska biltvätt på gatu- och tomtmark inte vara tillåten.
Miljömålen bör preciseras i kvalitetsprogram som fogas till detaljplanerna.
Byggherrarna bör utarbeta miljöplaner i sitt kvalitetsarbete. Miljöanpassningen ska inte bli dyrare för de boende än traditionellt byggande på några års sikt.
Mer om kraven på de tekniska lösningarna finns under rubriken
Tekniska och miljömässiga förutsättningar. Teknisk försörjning.

Service och verksamheter
Förskola och skola

I Lindome som helhet finns behov av fler skollokaler. Skolorna i
Lindome har byggt ut och kommer att byggas ut de närmaste åren.
Men med en långsam utbyggnad av Ingemantorp, Fågelsten och
Skäggered torde Skånhällaskolan täcka behovet där. En skola för de
yngsta barnen skulle emellertid stärka området socialt och kulturellt
och bör av det skälet finnas tidigt i området.
Även med en långsam utbyggnadstakt av planområdet behövs
mark för förskola. Behovet bedöms vid full utbyggnad vara en förskola med 4-5 avdelningar och skola för 4 årskurser. Tomtens storlek
bör vara ca 12 000 m2. Om utbyggnadstakt och befolkningssammansättning blir sådan, att skola och förskola inte behöver byggas ut som
förväntat, ska marken kunna användas för bostadsbebyggelse.

Verksamheter

Livsmedelsbutik finns vid pendeltågstationen och utbyggnaden av
planområdet ger inte underlag för någon ytterligare, men stärker underlaget för den befintliga butiken.
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Mindre verksamheter och boendeservice ska kunna integreras i
bebyggelsen som tillskott till bostäderna. Det är tveksamt om det
finns behov av regelrätta verksamhetsområden inom ett kort tidsperspektiv, men i Lindome finns behov av fler arbetsplatser och i
planförslaget reserveras mark för verksamheter som är förenliga med
bostäder.

Den centrala våtmarken

Skogsbryn

Åkermark
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OMRÅDETS VÄRDEN BEVARAS
Landskapet präglas av den uppodlade dalgången som omges av
skogsklädda berg. Bäckravinen är ett karaktäristiskt inslag i landskapet och en mängd olika vegetationstyper ger området en omväxlande
karaktär. Landskapet, naturen och bygden med uppodlad mark och
befintlig bebyggelse ger området dess särart och blir utgångspunkten
för vidare utbyggnad. Det innebär att den genomgående siktlinjen
mellan Ingemantorp och Skäggered bibehålls, skogspartierna i huvudsak hålls fria från bebyggelse och bäckravinen sparas orörd.

Natur
Inför planarbetet har Scandiakonsult Sverige AB i maj 2001 gjort en
landskapsinventering. Naturtyper inom området beskrivs och kommenteras i förhållande till en kommande exploatering.
Följande naturtyper kan urskiljas:
• Vattendrag – bäckar och diken
• Öppen mark – tomtmark, åker/äng, sankmark, hagmark, hygge, sly
• Lövskog - ädellövskog, blandad lövskog, björkskog
• Barrskog – stor skog, ogallrad granskog, en
De olika natur- och vegetationstyperna är landskapselement som tillsammans med områdets fornlämningar utgör natur- och kulturmiljöer som berikar den framtida bostadsmiljön. Landskapsinventeringens
slutsatser för utbyggnaden återges nedan.
Råsjöbäcken

Naturvärdena i Råsjöbäcken är knutna till de avsnitt där bäcken omges av trädvegetation, i öster och väster. Det är viktigt med vegetation längs vattendrag för lekbottnar och näringsställen. Motsvarande
kvalitet går att uppnå utmed hela bäcken genom kompletterande
plantering. Bäckravinen är värdefull för landskapsbilden och som rekreationsområde, men för att den skyddande vegetationen inte ska
komma i konflikt med bebyggelsen måste tillräckligt avstånd lämnas
kring ravinen.

Våtmark

Vid en utbyggnad kan den centrala, vasstäckta våtmarken återställas
som öppen vattenyta och bli ett nytt naturelement i bebyggelsen.

Ädellövskog

Ädellövskogen är en värdefull naturtyp som bör sparas vid exploatering. Risken för beskuggning av trädgårdar och hus bör beaktas genom att hålla ett skyddsavstånd till bebyggelsen.

Blandskog och bryn

Den blandade skogen har ett stort värde för djurlivet och kan efter
gallring fungera bra som strövområde. Björkskog klarar att sparas i
anslutning till bebyggelse och kan torka ut fuktig mark. I möjligaste
mån ska bryn sparas som skydd mot bakomliggande naturtyp och för
att det i sig är en värdefull biotop för djurlivet. De har också ett historiskt värde genom att påvisa tidigare gränser i odlingslandskapet.

Åker och äng

Åker och äng bibehålls delvis för att bevara dalgången och kräver då
skötselåtgärder som slåtter och fortsatt djurhållning med bete.
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Hag- och hällmarker

Hag- och hällmarken är utmärkt för närrekreation men kräver skötsel. Genom inslag av kala berghällar kan den fungera också vid hårt
slitage. Även de partier i anslutning till kalhyggen som gallrats till
gles tallskog har värde för rekreation. De väl avgränsade öarna i den
öppna marken bör sparas i sin helhet.

Granskog

Den avverkningsmogna, äldre granskogen är svår att spara intill bebyggelse, främst för att den skuggar och för att den inte klarar gallring. Den kan förväntas avverkas snart. Större grupper av enar kan
gallras fram och sparas vid en utbyggnad. Stigar och gångvägar mot
skogsområden och Sandsjöbacka bör bibehållas och förbättras.

Jordbruk
Det finns (år 2002) en efterfrågan på den odlings- och betesmark
som enligt planen ska bevaras, så förutsättningarna för att hålla odlingslandskapet öppet ter sig gynnsamma. Delar av odlingsmarken
lämpar sig som odlings- eller koloniområden.

Bebyggelse
Småskalig bebyggelse Tyngdpunkten bör ligga i en småskalig bebyggelse i form av gruppi mindre delområden husbebyggelse, med en inblandning av villor och flerbostadshus i
mindre enheter. Den tätaste bebyggelsen bör finnas i norr, nära service och allmänna kommunikationer.
Bebyggelsen kan indelas i naturliga delområden som ges en tydlig avgränsning och utformas med egen karaktär. Avsikten är att området ska bli varierat och utan den upprepning som ofta finns i nya
småhusområden. Den nya bebyggelsen bör utvecklas i samspel med
den befintliga och med terräng och vegetation.
Strukturen i den nya bebyggelsen bör medge utblickar mot dalgång och bäckravin på samma sätt som i den befintliga bebyggelsen.
I anslutning till befintliga bebyggelseområde kan en förtätning
ske med avstyckning av nya tomter för villor och parhus. Nya hus
anpassas till omgivande fastigheter.
Grupphusbebyggelsen föreslås i mindre enheter, för att skapa
identitet och bör infogas med stort hänsyn till landskapet. Det kan
vara som radhus, kedjehus, parhus eller friliggande enbostadshus i
grupp.
Mindre flerbostadshus i 2-3 våningar kan anpassas till natur och
landskap på olika sätt, genom att grupperas kring gårdar eller tun eller genom att ges formen av små smalhus eller punkthus (stadsvillor
med 4-6 bostäder) omgivna av ett parklandskap.
Lokaler för gemensamt bruk kan inrymmas i skola/förskola, i
äldreboende eller i bevarade äldre byggnader.
Äldre hus och gårdar

Genom att i någon mån lämna fritt kring befintliga äldre hus och
gårdar är det möjligt att integrera dessa med den nya bebyggelsen
och ändå bibehålla en del av mönstret från bygdens tidigare struktur.
Några av byggnaderna kan bli lokalresurser för gemensamma fritidsverksamheter. I lägena för de ursprungliga bykärnorna bör särskild
hänsyn tas till befintlig bebyggelse och dess närmaste omgivning.
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SMÅHUS
Täta husgrupper med omgivande natur. En- och
tvåbostadshus kring gemensamma gårdar.
Valås i Lindome. Ca 50 bostäder.

SMÅHUS
En tät ”trädgårdsstad” med trädgårdar och tydliga gaturum, med enbostadshus och parhus på
små tomter.
Del av området Skutehagen i Torslanda. Ca 110
bostäder.

SAMMANBYGGDA HUS
Rad- och kedjehus i byform. Små privata ytor,
gemensamma gårdar och naturmark mellan
”byarna”.
Hestra i Borås. Ca 45 bostäder.
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SMALHUS
Smala flerbostadshus i 2 – 3 våningar. Ca 5 bostäder av olika storlekar per hus. Hus i landskap.
Naturen lämnas orörd mellan husen.
Hestra i Borås. Ca 45 bostäder i 10 hus.

EXEMPEL PÅ BEBYGGELSE
På detta uppslag visas några exempel på bostadsområden från flera
kommuner. Det är bebyggelsegrupper med olika täthet och karaktär.
Områdena har också olika förutsättningar när det gäller mark och
vegetation. Exemplen kan ses som illustrationer och diskussionsunderlag avseende exploatering och karaktärer när det gäller utformning av den nya bebyggelsen.

GÅRDSTUN
Flerbostadshus med 4 – 6 bostäder i olika
storlekar per hus. Husen grupperas kring
tun eller gårdar med gemensamma ytor
emellan.
Björkås i Ytterby. Ca 55 bostäder.
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Buller

Geoteknik

Radonförekomst
Högriskområden är rödmarkerade.
Inom hela området kan moränen innehålla radioaktivt
granitmaterial
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TEKNISKA OCH MILJÖMÄSSIGA
FÖRUTSÄTTNINGAR
Här nedan redovisas de grundläggande förutsättningar i den fysiska
miljön som är utgångspunkten för en effektiv utbyggnad.

Geoteknisk bedömning
Inför planarbetet har Scandiakonsult Sverige AB gjort en geoteknisk
bedömning av planområdet baserad på tidigare undersökningar och
på besök på platsen.
Området består geologiskt sett huvudsakligen av berg och lera
med vissa inslag av morän.
Bäckravin

I den norra delen av de plana åker- och ängsmarkerna rinner Råsjöbäcken som eroderat sig ner i ett meandrande lopp. Bäcken rinner
i en ravin 5 meter under omgivande marknivå. Beräkningar visar att
bäckens slänter har låg säkerhet vad gäller stabilitet. Vid planläggning av ny bebyggelse rekommenderas tills vidare att en zon om ca
50 meter på ömse sidor av bäcken lämnas orörd såvida inte förstärkningsåtgärder vidtages. Inför detaljplaneläggning krävs kompletterande geotekniska undersökningar och beräkningar. Bäcken, som
rinner genom Skäggered, har liknande förutsättningar och där rekommenderas tills vidare en skyddszon om ca 30 meter.

Våtmark

Torv förekommer sannolikt kring våtmarken i de centrala delarna av
området. Det är osäkert hur mäktigt torvskiktet är. Detta område rekommenderas att lämnas obebyggt.

Översvämningsområde

I områdets nordöstra del finns en yta mellan berget och Gamla Riksvägen som tidigare översvämmades vid högt vattenstånd i Lindomeån. Området behöver troligen fyllas ut för att kunna bebyggas, vilket
medför sättningar på sikt. Stabiliteten för området bör undersökas
närmare vid detaljprojektering.

Lera

Det finns risk för att sättningar utbildas vid utbyggnad av hus och
anläggningar inom lerområden. För tyngre byggnader får man räkna
med att pålgrundläggning kommer att erfordras. Plattgrundläggning
är möjlig vid lättare byggnader om husen orienteras så lerdjupet blir
likartat under hela byggnaden.
Övergångszonerna mellan fast mark och lerområden utgörs av infiltrationsområden för grundvatten. För att undvika sättningar inom
områden med lera får infiltrationen inte försämras. Dräneringsvattnet
ska återinfilteras. Med hänsyn till sättningar till följd av en ytlig
grundvattensänkning bör va-ledningar inom lerområdena förläggas
grunt.

Radon

Större delen av planområdet ligger i vad som bedöms som högriskområde beträffande radonförekomst.
All ny bebyggelse ska byggas radonsäker, vilket ska framgå i
detaljplaner. Avsteg ska föregås av en detaljerad markradonundersökning. Målet för den fortsatta planeringen bör vara att ha en god
marginal till gränsvärdet för högsta radongashalt, som är 200 Bq/m3.
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Buller
Planområdet omges på tre sidor av vägar och järnväg och trafiken är
en källa till buller. Översiktliga bullerberäkningar har gjorts för utomhusbuller från den trafik som beräknas för år 2020. Den täta tågtrafiken och godstågstrafik under natten innebär att riktvärden för
tågbuller överskrids inom en bred zon. För den fortsatta planeringen
föreslås följande rekommendationer med hänvisning till figur.
Bullernivåer inomhus och på uteplatser vid bostäder ska understiga 30 dBA respektive 55 dBA. Maximal ljudnivå inomhus ska vara 45 dBA och för uteplats 70 dBA. I förebyggande syfte bör riktlinjerna klaras med marginal, eftersom buller även vid riktvärdena
upplevs störande av många och förutsättningarna för en god ljudmiljö kan vara svåra att bedöma på sikt.
Inom område med risk för överskridande av riktvärden av vägtrafikbuller bör bostadsbebyggelse inte lokaliseras. Om så sker krävs
generella bulleravskärmande åtgärder eller särskilda krav på bullerreducerande fasader i kombination av att uteplats förläggs till ”tyst
sida”.
Inom område med risk för överskridande av riktvärden för tågtrafikbuller bör mer detaljerade bullerberäkningar göras i fortsatt planering och åtgärder avseende den befintliga bebyggelsen bör föreslås.

Hästar
Hästar utgör idag ett omtyckt inslag i landskapsbilden och kan bidra
till att hålla landskapet öppet. Att kunna leva nära djur, särskilt hästar, är en anledning att bostäder efterfrågas på landsbygden kring
städerna. Den möjligheten bör finnas i Ingemantorp, Fågelsten och
Skäggered.
Frågan om risk för allergi i samband med hästhållning i närheten
av bostäder har varit föremål för utredningar, vilka resulterat i olika
råd och anvisningar. (Allergiutredningen SOU 1989:76, Boverkets
Allmänna råd 1995:5, Socialstyrelsens och Kommunförbundets rekommendationer) En eventuell större ridanläggning för hästhållning
måste lokaliseras till södra delen av området, med ett avstånd av 500
meter till bostäder, skola och förskola. Det är den rekommendation
som samtliga utredningar ger.
Ett tillräckligt skyddsavstånd måste finnas mellan förskola/skola
och all annan hästhållning, inbegripet beteshagar och eventuella ridstigar. Som riktlinje bör Socialstyrelsens rekommendation av minst
200 meter gälla.
I övrigt föreslås avståndet mellan bostäder och mindre anläggningar och eventuella ridstigar inom planområdet vara 100-150 meter. Avstånd till mark för tillfälligt hästbete kan vara mindre. Bostäder i anslutning till hästar kan accepteras eftersom de boende själva
gör ett val. Det är emellertid viktigt att bostäder också finns i lägen
långt från allergenspridning och att tydlig information om de speciella villkoren i detta område lämnas till fastighetsägare och presumtiva boende.
Frågan om eventuella ridvägar bör hanteras i det fortsatta planarbetet.
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Säkerhet
Farliga verksamheter kommer inte att lokaliseras i området.
På fastigheten Skäggered 3:3 finns en bilskrot och verksamheten
har förorenat marken med bensin och oljespill. Fastigheten är inte
aktuell för ny bebyggelse eller detaljplan.
Det förekommer transporter med farligt gods på järnvägen, på E6
och på Spårhagavägen. Mölndals kommun tillämpar de riktvärden
för skyddsavstånd som Göteborgs kommun utarbetat (fysisk ram
kring transport av farligt gods). Det innebär att skyddsavståndet till
tät bostadsbebyggelse för väg respektive järnväg bör vara 100 respektive 80 meter. Föreslagen ny bostadsbebyggelse väster om järnvägen har tillräckligt skyddsavstånd. Ingen ny bebyggelse föreslås
utmed E6. En riskbedömning för Spårhagavägen har behandlats i
Arbetsplan för Spårhagavägen (1996) och eftersom ingen ny bebyggelse föreslås norr om Råsjöbäcken är förutsättningarna oförändrade.
Närmaste brandstation finns vid Spårhagavägen och en insatstid
om 9 minuter gäller. I framtida detaljplaner ska behovet av åtkomlighet för Räddningstjänsten beaktas och brandvattenförsörjning ska
redovisas.

Kommunikation
Goda kommunikatio- Området har goda förbindelser med kommunikationssystem i hela
regionen genom närheten till E6 och järnvägen med pendeltåg. Att
ner
resa till Mölndal, Kungsbacka och Göteborg tar 7, 8 respektive 17
minuter med tåg. Spårhagavägen och Gamla Riksvägen trafikeras
med buss.
Biltrafik utifrån

I planförslaget matas området utifrån med bilvägar som idag. Något
större gator leder in till varje delområde. Inne i kvarteren blir gatunäten enklare och biltrafik kan blandas med gång- och cykeltrafik på
de gåendes villkor. Det förekommer ingen genomfartstrafik.

Parkering

Vid detaljplaneläggning bör parkeringsbehovet bedömas i förhållande till miljömålet om minskade biltransporter. Behov av cykelparkering vid busshållplatser ska också tillgodoses.

Viktigt gaturum

Gaturummet har stor betydelse för upplevelsen av ett område. Gatorna
ska följa terrängen så att stora skärningar, utfyllnader och slänter kan
undvikas. Detta ger vackra gaturum och omväxling. Smågator som
tillkommer på kvartersmark bör följa samma idé. Gatorna mynnar i
naturen där stigar och gångvägar tar vid, så att det blir lätt att ta sig ut i
omgivningarna. Belysningen bör samordnas inom området och anpassas till områdets karaktär i höjd och täthet. Belysningen ska vara bländfri och färgförvrängningar ska undvikas.

Gång- och cykelvägar Gena, bekväma och trafiksäkra gång- och cykelstråk ska finnas genom bebyggelsen, så att bilkörning i området minskas. Förslag till ett
huvudnät för gång- och cykeltrafik har lagts ut i planen och avses
byggas ut i tidiga skeden. Detta förbinder de befintliga gångtunnlarna med de olika delområdena. Dessutom föreslås ett nät av enklare
gångvägar som förbinder områdena med varandra och leder vidare
till grönområden. Åtminstone en av gångförbindelserna bör gå nära
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Gångtunnlar under Spårhagavägen.

Biltrafik – huvudsystem

Gång- och cykelstråk

Möjlig bussväg
områden 500m från hållplats är markerade

Förslag till utbyggnad av vatten och avlopp
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bostadshusen så att man kan välja en gångväg som alltid känns
trygg. Gång- och cykelvägar utmed bäckravinen ska ligga så högt
över bäcken att man kan se ut över landskapet.
Buss

När området börjat byggas ut finns en möjlighet att leda en busslinje
genom området. Vid utbyggnad av vägsystemet ska de berörda vägarna anpassas till busstrafik. För att uppfylla miljömålen är det angeläget att busslinjen kommer till stånd i ett tidigt skede av utbyggnaden.

Teknisk försörjning
Utbyggnad av vatten och avlopp
I samband med att ny bebyggelse uppförs i området kommer en utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp att ske. Anslutning av ledningar för dricksvatten och spillvatten kan ske nordost om området.
Tillräckligt vattentryck finns för att klara en vattenförsörjning av
hela området med undantag för de högst belägna delarna längst i
sydväst.
Utbyggnad av vatten och avlopp inom området föreslås ske utmed två huvudstråk. Ett stråk kan följa Råsjöbäckens södra sida och
sedan fördelas från norr med ledningsnät genom Fågelsten och
Ingemantorp. Ett annat huvudstråk föreslås gå söderut längs Gamla
Riksvägen med ledningsdragning till Kjellbergska vägen och Skäggered. Avloppet kan till största delen byggas ut med självfallsledningar. Vatten- och avloppsledningen längs Råsjöbäcken kan senare
komma att förlängas till det föreslagna verksamhetsområdet väster
om motorvägen. Vatten- och avloppsnätets dragning kommer att vara avgörande för i vilken ordning olika delar av området kan byggas
ut. Den föreslagna lösningen medför att utbyggnaden kommer att ske
från norr.
För att hålla en låg vattenförbrukning ska vattensnål teknik användas. I detaljplaneskedet bevakas att t.ex. endast snålspolande armaturer installeras.
Befintlig bebyggelse

Befintlig bebyggelse kommer att anslutas till kommunalt VA i takt
med områdets utbyggnad. Utbyggnad av vatten och avlopp i befintliga områden kommer att föregås av detaljplaneläggning där förslag
till ledningsdragning och utformning av gator tas fram. Utbyggnadstakten är svår att förutse idag. För befintliga fastigheter i de sista
utbyggnadsetapperna innebär mellantiden en osäkerhet. För att få
bygglov för nybyggnad eller ändring krävs en godtagbar lokal lösning för vatten och avlopp i avvaktan på kommunalt VA. En del
mindre bra avloppslösningar kommer att finnas kvar under denna tid.
Dagvatten
Dagvatten kan ses som en resurs för området. Dagvatten och
dräneringsvatten ska i första hand tas om hand lokalt genom infiltration på grönytor och i andra hand fördröjas genom t.ex. stenmagasin
eller öppna dagvattendammar innan det leds vidare till bäckar och
diken. För att minska avrinningen av dagvatten bör hårdgjorda ytor
minimeras. För att minska risken för föroreningar bör inte oskyddade
ytor av t ex koppar eller zink användas på tak eller belysning.
Det har diskuterats att använda våtmarksområdet mitt i området
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för rening och fördröjning av dagvatten. Våtmarken ligger dock långt
ifrån planerad bebyggelse och inte med rätt avrinningsriktning för
den största delen av bebyggelsen, men området föreslås återställas
som öppen vattenyta. Lägen för behandling av dagvatten i dammar
eller magasin föreslås tas fram i samband med detaljplanering av de
olika utbyggnadsområdena.
Grundvatten
Grundvattnet har inte studerats särskilt i översiktsplanen. En sänkning av grundvattennivån vid övergång mellan fast mark och lera
medför risk för sättningar. Se vidare avsnittet om geoteknik.
Avfallshantering
Kommunens avfallshantering bygger på källsortering och kompostering. Generellt gäller att avfall i första hand bör minimeras, därefter
återanvändas, materialåtervinnas, energiåtervinnas genom förbränning och i sista hand deponeras på soptipp. Idag tillämpar Mölndals
kommun en taxa som premierar dem som både komposterar och
sorterar.
Bebyggelsen ska utformas för källsortering av avfall i de fraktioner som kan tas om hand inom kommunen. Lokal kompostering av
mat- och trädgårdsavfall för både hushåll och verksamheter ska ske
inom varje fastighet eller för en mindre grupp av hus. Inom området
ska plats för återvinningsstation finnas, där tidningar och förpackningar av olika material kan lämnas. Närmaste bemannade återvinningscentral för avfall är Lindome återvinningscentral som ligger ca
1 km från området. I varje bostad ska det finnas utrymme för återvinning.

Exempel på total energianvändning/år:

Ny villa – snitt 130 kWh/m2, år
Riksdagens mål 90 kWh/m2, år
Energisparhus
55 kWh/m2, år
Energimyndighetens mål:
Vid elvärme
80 kWh/m2, år
Ej elvärme
1 00 kWh/m2, år

Uppvärmning
Bebyggelsen ska i framtiden enligt kommunens energiplan vara
möjlig att ansluta till fjärrvärme. Kommunens fjärrvärmenät är idag
utbyggt till Lindome station och Gasstorp. En utbyggnad till Skånhällaskolan norr om området är beslutad.
Hushållning med energi ska ske i området. I första hand ställs
krav på att bebyggelsen har en låg energianvändning. Kommunens
krav är 90 kWh/m2, år. Olika uppvärmningssystem ska kunna användas. Där inte fjärrvärme är aktuellt bör förnybara energikällor utnyttjas såsom biobränsle, solenergi, jord- eller bergvärme. El och
olja ska undvikas helt. Krav på energihushållning preciseras i kommande detaljplaner. Belysning och apparater ska vara energisnåla.
Elförsörjning
Inom området finns luftledningar och kablar på 10 kV och 400 V.
Vid utbyggnad kommer luftledningar att ersättas med kablar i mark.
Teleledning
Telekablar finns utmed Gamla Riksvägen. Dessutom går ett kabelstråk för tele rakt igenom området i nordsydlig riktning.
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FEM DELOMRÅDEN
Planområdet är i första hand uppdelat i en nordlig och en sydlig del,
skilda åt av de sanka ängarna mellan två bergsryggar. Om man utgår
från terräng, bebyggelse och vägnät kan också fem klart urskiljbara
delområden uppfattas. Varje delområde har sin egen karaktär och
sin egen historia.
Gränserna mellan områdena är mer eller mindre tydliga. I några
fall utgörs gränsen av en bredare gränszon medan några avgränsningar är mer diffusa. Gränserna utgörs till stor del av skogsbryn
framför mer eller mindre branta, skogsklädda berg. Brynen är länkar
mellan öppet landskap och skog och visar tidigare gränser i odlingslandskapet. De är viktiga miljöer för djurlivet och önskvärda att bevara. Mossen, omgiven av sank ängsmark utgör gränsområdet mellan
tre av områdena.
Den nuvarande bygden och spåren från hur den växt fram är utgångspunkt för utbyggnad av området. I det följande görs en kortfattad beskrivning av de olika delområdena och förutsättningarna för
ytterligare utbyggnad analyseras.

Ingemantorp
Karaktär
Området utgörs av öppen, böljande odlingsmark, genomskuren av
Råsjöbäckens ravin. Den äldre bebyggelsen ligger glest utefter vägar
och mot skogsbrynet i väster. Tre klungor av sentillkomna hus har
vuxit upp kring äldre gårdar i områdets kant. Den nya bebyggelsen
utgörs av bostäder från olika tid, några är f.d. fritidshus.
Ingemantorp ingår i den nordväst-sydostliga dalgång som binder samman bygden.
Speciella villkor
En zon om 50 meter på ömse sidor om bäcken bör lämnas orörd
p.g.a. skredrisk. Bäckravinen bör också skyddas p.g.a. dess värde för
natur, landskap och rekreation. Trädvegetationen bör kompletteras i
hela bäckens sträckning.
Utefter E6 och Spårhagavägen är de bullerstörda zonerna ca 230
respektive 80 meter. Särskilda åtgärder måste vidtas om marken ska
bebyggas med bostäder. Ett skyddsavstånd mot vägen motiveras
också av att där sker transporter av farligt gods.
”Siktlinjen” genom dalgången bör bibehållas. Området har en visuell koppling till bostadsområdet norr om Spårhagavägen.
Utbyggnad
Området föreslås matas via en väg från en ny rondell i Spårhagavägen. Vägen ansluter till den befintliga Ingemantorpsvägen längre in i
området. I övrigt bibehålls befintliga vägar som tillfarter till enstaka,
befintliga fastigheter.
Utefter infartsvägen föreslås utbyggnaden ske successivt. Ny bebyggelse kan placeras på nuvarande åkermark i högre lägen, med
den äldre bebyggelsen, omgiven av vegetation, i ryggen. Från de nya
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bostadsgrupperna ska man kunna blicka ut över landskapet.
Den nya bebyggelsen ansluter till den befintliga på ett sådant sätt
att de äldsta gårdarna ligger mot partier av öppen mark, och det blir
möjligt att bevara gårdsmiljöerna som länkar till historien. Därför är
det angeläget att undvika delningar av dessa fastigheter.
Genom området slingrar sig bäckravinen och den ansluter till öppen mark i norr och väster. Söder om ravinen reserveras ett område
för gemensamma verksamheter såsom odlingslotter och lekplaner.
Den obebyggda marken i Ingemantorp ingår i dalgången och används alltså också i fortsättningen för odling, bete, och rekreation.
Området norr om Spårhagavägen kan behålla kontakten med naturoch kulturlandskapet i Ingemantorp.
Den nya bebyggelsen utefter Ingemantorpsvägen utgörs dels av
parhus, radhus eller kedjehus i grupper, dels av små flerbostadshus i
form av t.ex. flerbostadsvillor eller små smalhus. I områdets sydvästra del består bebyggelsen av grupper av småhus. Någon förtätning
kan ske med tomter för styckehus i och i direkt anslutning till befintlig bebyggelse (med undantag för gårdsmiljöerna enligt ovan). I området finns idag 24 bostäder och det kan rymma ca 200 nya bostäder
i grupper.
Den nya bebyggelsen bör få en tydlig form som samspelar med
och förstärker dalgångens stora skala

Fågelsten
Karaktär
Fågelsten är ett mindre område med åker- och ängsmark mellan
Spårhagavägen och ett bergsområde i söder. Området sluttar ned mot
Råsjöbäcken. Det ligger omslutet av träd mot berg och angränsande
delområde och det består i huvudsak av den uppodlade marken kring
en enda gård. I området finns ytterligare en bostadsfastighet och vid
Spårhagavägen den gamla byskolan. Nya vägar har skurit av tidigare
rumsliga samband mot norr och öster.
Speciella villkor
Området ligger nära skola, järnvägsstation och affärer och hit leder
de gång- och cykeltunnlar som är byggda under Spårhagavägen.
En zon om 50 meter på ömse sidor om bäcken bör lämnas orörd
p.g.a. skredrisk. Bäckravinen bör också skyddas p.g.a. dess värde för
natur, landskap och rekreation.
Utefter Spårhagavägen är den bullerstörda zonen ca 80 meter.
Särskilda åtgärder måste vidtas om marken ska bebyggas med bostäder. Ett skyddsavstånd mot vägen motiveras också av att där sker
transporter av farligt gods.
I området finns en fast fornlämning som kan behöva ett skyddsavstånd av 100 meter.

41

Fågelsten

42

Utbyggnad
Området matas via en väg från en ny rondell i Spårhagavägen. På
bägge sidor av vägen, mellan skogsklädda höjder i öst och väst,
byggs området ut i några mindre bostadsgrupper.
Söder om bäckravinen reserveras ett område för förskola och
skola. Marken kan tas i anspråk för bostäder om det inte finns behov
av skoltomt.
Det är önskvärt att många får tillgång till bostäder i ett centralt
läge och att bostäderna varieras i storlek och upplåtelseformer. Vid
utbyggnad i Fågelsten är det därför lämpligt med små flerbostadshus
som kan blandas med sammanbyggda småhus. Fågelsten ligger avskärmat och kan bebyggas tätare, utan att störa befintlig bebyggelse.
Området kan ges en viss stadsmässighet. I området finns idag två bostäder. Det kan rymma ca 120 nya bostäder.

Vid Kjellbergska vägen
Karaktär
Området är tättbebyggt med karaktär av villasamhälle och ligger utmed en äldre landsväg. Kring två gårdar på ömse sidor av vägen har
en blandad bebyggelse vuxit fram sedan 1920-talet, utmed vägen och
runt det skogsklädda berget väster om vägen. Mellan Kjellbergska
vägen och Gamla Riksvägen finns några små åkrar och ängar. Bakom Riksvägen och järnvägen sträcker den breda dalgången kring
Lindomeån ut sig.
Speciella villkor
Hela området öster om skogen är bullerstört från väg och tågtrafik.
Särskilda åtgärder måste vidtas om marken ska bebyggas.
I området finns ett särskilt boende för funktionshindrade ungdomar och detta bör ligga skilt från annan bebyggelse och vägar för att
skapa en lugn bostadsmiljö för ungdomarna.
Berget med blandskog är en värdefull naturmiljö som kan fungera som strövområde och bör bevaras.
Utbyggnad
Utbyggnaden föreslås i huvudsak ske kring västra delen av Uggleåsvägen och norr därom. Den sker som förtätning med i första hand
styckehus i 1-1½ våning, eventuellt med korta rad- eller kedjehus.
Den nya bebyggelsen knyter an till den befintliga och har karaktären
av "lantligt villasamhälle" med smala vägar mellan tomterna. I området finns idag omkring 25 helårsbostäder. Norr om förtätningsområdet reserveras mark för ett särskilt boende för äldre med uppskattningsvis 40-50 bostäder. I övrigt kan området rymma ca 55 nya bostäder.
Biltrafik matas från vägen norr om Uggleåsvägen för att inte belasta denna ytterligare. Kjellbergska vägen kan stängas av för biltrafik söderut, för att hindra genomfartstrafik.
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Mark reserveras kring bostadsenheten för de funktionshindrade
ungdomarna för eventuell utbyggnad och för att hålla den önskvärda
distansen till övrig bebyggelse.
Ett område i nordost, med matning från Kjellbergska vägen, reserveras för verksamheter. Här måste markstabilitet och översvämningsrisk undersökas inför detaljplanering och projektering.
Inom området förutsätts gång- och cykeltrafik blandas med biltrafik liksom nu. Området föreslås få gång- och cykelväg som ansluter via Fågelsten till skola och centrum. En cykelväg föreslås utmed Gamla Riksvägen norr om Kjellbergska vägen för att öka trafiksäkerheten mot centrum.

Skäggered
Karaktär
Till största delen består området av flack åkermark på ömse sidor om
Skäggeredsvägen, kring tre äldre gårdar. Vid två av gårdarna har
fastigheter avstyckats.
Området avgränsas i sydost av den kant där marken börjar slutta
mot Lindomeåns dalgång. Mot norr utgör mossen gräns och i övrigt
avgränsas området av branta, skogsklädda bergssidor. Centrala
Skäggered ingår i den dalgång som binder samman bygden från
Spårhagavägen i norr till Lindomeån i söder.
Mellan bergen finns ett parti av tätare bebyggelse, som uppstått
genom avstyckningar för fritidshus. Idag är de flesta helårshus.
Högst upp i sydväst ligger en ensam gård.
Speciella villkor
Den genomgående ”siktlinjen” genom dalgången bör bibehållas. I
området finns en fotbollsplan som används av boende i området och
av klubbar utifrån.
Utbyggnad
Utbyggnaden kan ske i två områden, i de "vikar" som bildas mellan
bergen i öster och i sydväst. Marken däremellan ingår i det sammanhängande stråket genom hela planområdet. Fotbollsplanen bibehålls.
Skäggeredsvägen får en ny sträckning förbi tre befintliga fastigheter
i nordöst.
I området finns idag omkring 30 helårsbostäder. Det kan rymma
ca 90 nya bostäder.
Den nya bebyggelsen ansluter till den befintliga på ett sådant sätt
att de äldsta gårdarna ligger mot partier av öppen mark och det blir
möjligt att bevara dem som länkar till historien.
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Väster om Gamla Riksvägen

Väster om Gamla Riksvägen
Karaktär
Området utgörs av den svagt sluttande åkermarken väster om Gamla
Riksvägen och ingår i Lindomeåns dalgång. Sex gårdar ligger i rad
en bit från vägen, var och en med sin tillfart. Gårdarna är präglade av
den nordhalländska byggnadstraditionen med vinkelbyggda uthus
och friliggande boningshus kring en liten gårdsyta.
Åkermarken fortsätter på andra sidan väg och järnväg. I nordost
förbinds området med centrala Skäggered och den övre dalgången
upp mot Ingemantorp.
Speciella villkor
Hela området är bullerstört från väg och tågtrafik. Särskilda åtgärder
måste vidtas om marken ska bebyggas. Jordbruksmarkens brukningsvärde är högst här. Området ingår i det större landskapsrummet
kring Lindomeån.
Utbyggnad
Området bedöms inte lämpligt att byggas ut. Det bibehålls som jordbruksmark och har som sådan ett kulturhistoriskt och landskapsmässigt värde i sammanhang med bygden kring Lindomeåns dalgång.
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6. REKOMMENDATIONER FÖR
PLANLÄGGNING OCH LOVPRÖVNING
Generella rekommendationer
− Arkeologisk utredning kommer att erfordras inom området. Vid
detaljplaneläggning ska därför tidigt en bedömning göras av om
planen medför intrång i fornlämningsmiljö.
− Strandskydd för Råsjöbäcken ska säkerställas i detaljplan.
− För exploateringsområdet ska de geotekniska förhållandena ytterligare klarläggas vid detaljplaneläggningen.
− Åtgärder för att eliminera risk för radongas i bostäder ska föreskrivas i detaljplan. I samband med detaljplaneläggning för bebyggelseområden ska lokal dagvattenhantering redovisas. Direktutsläpp i bäck får inte förekomma.
− I samband med detaljplaneläggning för bebyggelseområden ska
utrymmen för källsortering och platser för gemensam kompostering av trädgårdsavfall behandlas.
− Samtliga bostadsområden kan upplåtas för små, ej störande, bostadsintegrerade verksamheter i mindre utsträckning. Framtida
störningar från trafiken ska då särskilt studeras.
− Avstånd mellan bostäder /skola och hästhagar/beteshagar ska behandlas vid detaljplaneläggning.
− Det är viktigt att tydlig information om de speciella villkoren för
att hålla ett mindre antal hästar i området lämnas i detaljplan och
till fastighetsägare och boende i området.
Markområden fördelar sig på följande kategorier:
−

Områden där inga väsentliga förändringar planeras under överskådlig tid.
− Områden där förändringar planeras och för vilka detaljplaner ska
upprättas. Fram till dess utbyggnad blir aktuell kan översiktsplanens syften komma att säkerställas med områdesbestämmelser.
− Områden för det lokala friluftslivet eller för bevarande av natur-,
kultur- och landskapsvärden.

Exempel på områdesvisa rekommendationer.

För exemplen hänvisas till maranvändningskartan.

OFÖRÄNDRAD ANVÄNDNING
Befintlig bebyggelse
Nuvarande markanvändning ska i huvudsak bibehållas.
Detaljplan kommer att upprättas i samband med byggande i anslutning till området. Begränsad om- och tillbyggnad av befintliga
hus kan innan dess tillåtas under förutsättning att framtida planläggning inte försvåras. Anslutning ska ske till kommunens VA-nät.
Naturmark
Området ska bevaras obebyggt. Skäl är att bevara landskap och na48

turvärden, att tillgodose behov av skyddsområde kring fornlämning
eller att undvika bebyggelse i område med risk för skred eller buller.
Området ska utgöra närströvområde.
Jordbruksmark
Området ska bevaras obebyggt. Skäl är att bevara landskap och naturvärden, att undvika bebyggelse i område med risk för skred eller
buller.
Området ska i första hand utgöra odlings- och betesmark för dem
som i någon mån näringsmässig bedriver jordbruk och i andra hand
för hushållens behov av odling. Om efterfrågan på jordbruksmark
upphör, bör annan användning som håller landskapet öppet prövas.
ÄNDRAD ANVÄNDNING
Nya bostäder
Området ska byggas med en blandad bostadsbebyggelse. Bebyggelsen bör delas in i mindre delområden med blandade upplåtelseformer
och hustyper. Utformning och bebyggelsetyp ska anpassas till den
befintliga bebyggelsen, till terräng och vegetation.
I avvaktan på framtida utbyggnad ska nuvarande markanvändning bibehållas.
Detaljplan kommer att upprättas i samband med byggande i området. Innan detta skett kommer ny bebyggelse inte att tillåtas. Anslutning ska ske till kommunens VA-nät.
Förtätning med nya bostäder
Området ska innehålla bostäder. En varsam komplettering av bebyggelsen ska ske. Ny bebyggelse ska anpassas till befintlig.
Detaljplan kommer att upprättas i samband med byggande inom
området. Begränsad om- och tillbyggnad av befintliga hus kan innan
dess tillåtas under förutsättning att framtida planläggning inte försvåras. Anslutning ska ske till kommunens VA-nät.
Verksamheter
Området ska innehålla mindre verksamheter som ej medför oacceptabla störningar för bostadsbebyggelsen. Bebyggelsen ska på lämpligt sätt anpassas till omgivande bostadsbebyggelse och landskap.
I avvaktan på framtida utbyggnad ska nuvarande markanvändning bibehållas.
Detaljplan kommer att upprättas i samband med byggande i området. Innan detta skett kommer ny bebyggelse inte att tillåtas. Anslutning ska ske till kommunens VA-nät.
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7. GENOMFÖRANDE
Utbyggnadstid och etapper
Genomförandet av planen beräknas ske under en 10-20 års period.
Utbyggnaden kommer att starta i den norra delen av planområdet
som ligger nära befintlig service och kommunikationer. Planen skall
ge förutsättningar för att åstadkomma en flexibel etappindelning där
varje etapp upplevs som en avslutad helhet.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsindelning
Jordbruksmarken inom planområdet är fördelad på ett femtontal
markägare. Mölndals kommun är den störste markägaren med ca 55
ha. NCC äger ca 20 ha. I området finns 70 – 80 avstyckade tomter.
Ändringar av fastighetsindelningen vad gäller flertalet jordbruksfastigheter kommer att ske i samband med kommande detaljplaneläggning och dess genomförande. För bostadsfastigheterna
kommer gällande gränser att beaktas så långt det är möjligt.

Planekonomi
Avtalsfrågor
Mellan kommunen och större markägare (exploatörer) avses upprättas ramavtal angående planläggning och exploatering av området. I
ramavtalen klarläggs principer för kostnads- och ansvarsfördelning
av exploateringsanläggningarna.
Ramavtalen ska längre fram i planprocessen ersättas med exploateringsavtal.
Kostnader
Planarbetet har haft som utgångspunkt att samtliga exploateringskostnader avses att bäras av bebyggelsen inom planområdet. En preliminär bedömning av kostnader för utbyggnad av vägar, vatten och
avlopp har gjorts. Bedömningen tyder på att förslaget är ekonomiskt
genomförbart. Kostadsberäkningarna kommer att förfinas i takt med
kommande planarbeten.
En tänkbar utbyggnad i etapper visas på kartan på sidan 51.
Initialkostnaden blir hög och motiverar att två etapper byggs ut i ett
tidigt skede. Etapp III är kostnadseffektiv och motiverar vidare utbyggnad av etapperna IV.
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8. KONSEKVENSER
Här beskrivs i korthet planförslagets konsekvenser i förhållande till
de mål och förutsättningar som redovisats tidigare.

Sociala frågor
Förutsättningarna för den sociala miljön har beskrivits i kapitel 5 under rubriken En god livsmiljö.
Bostäder

Målen kan uppnås i Ingemantorp, Fågelsten och Skäggered. Planen
medger små, avgränsade bostadsområden som är allsidigt sammansatta avseende hustyper, lägenhetsstorlekar och upplåtelseformer och
utbyggnad kan ske i mindre etapper. Verksamheter kan tillföras området. Om utbyggnaden sker på detta vis, borgar det för en levande
och stabil bostadsmiljö, där människor känner sig hemma.

Service

Områdets norra del ligger nära befintlig offentlig och kommersiell
service. Närheten till service och kollektivtrafik gör det möjligt att
leva utan bil. Den södra delen ligger längre från service, inklusive
skola och kollektivtrafik, och har inga förutsättningar för en bättre
servicenivå. Denna brist uppvägs av andra kvaliteter som närhet till
större rekreationsområden.
De boende i de befintliga angränsande bostadsområdena bibehåller tillgången till vad som är deras närmaste rekreationsområde.

Natur- och kulturmiljö
Förutsättningarna för hur naturmiljön hanteras har beskrivits i kapitel
5 under rubriken Områdets värden bevaras.
Översiktsplanen uppfyller de grundläggande kraven enligt miljöbalken. Odlingsområdet i Lindomeåns dalgång bibehålls. Stora områden som är viktiga för natur och friluftsliv bevaras. En utbyggnad
medför emellertid ett större slitage och delvis nya förutsättningar för
dessa områden.
Lokalt värdefulla
miljöer

Vid detaljplaneringen av de olika områdena kan lokala värden i form
av t.ex. bäckraviner, skogsbryn, lövskogsbestånd och stengärdsgårdar prövas närmare. Dessa miljöer kan berika de kommande bostadsmiljöerna och spegla områdets historia.
Utbyggnad enligt planen medför att jordbrukslandskapet förändras och till en del försvinner inom området. Planen gör det möjligt att
bevara äldre hus och gårdar i sammanhang med öppen mark på ett
sätt som också speglar områdets historia.

Föroreningar

Utbyggnad av kommunalt avlopp medför acceptabla mindre utsläpp
av föroreningar och näringsämnen till bl.a. Lindomeån.

Miljömål
Ställningstaganden som berör kommunala miljömål har beskrivits i
kapitel 5 under rubrikerna En god livsmiljö och Tekniska och miljömässiga förutsättningar.
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Målen kan nås i Ingemantorp, Fågelsten och Skäggered. Bebyggelsestrukturen i områdets norra del ger goda förutsättningar för att
kunna ansluta till fjärrvärme och för en fungerande kollektivtrafik
samt för ett väl utnyttjat vatten- och avloppsnät. En utbyggnad gör
det möjligt att sanera va-systemen i den befintliga bebyggelsen.
Närheten till kollektivtrafik, service och rekreationsområden ger
förutsättningar för ett mindre behov av biltransporter.

Miljökvalitetsnormer
I delar av centrala Göteborg och Mölndal, utmed de stora trafiklederna, överskrids miljökvalitetsnormen för kvävedioxid. Om planförslaget genomförs bidrar detta till en ökning av befolkningen inom
Göteborgsregionen, vilket sannolikt medför att transporterna och utsläppen kommer att öka. Enligt ”Miljökvalitetsnormer – Situationen
i Göteborg 2006” beräknas gränsvärdet överskridas även år 2006.
Arbetet med att ta fram ett åtgärdsprogram i regionen har påbörjats.

Hälsa, säkerhet
Förutsättningar för hälsa och säkerhet har beskrivits i kapitel 5 under
rubriken Tekniska och miljömässiga förutsättningar.
Ljudnivåer

Tillkommande bebyggelse är placerad utanför områden med ljudnivåer över riktlinjerna, så inga bullerskyddande åtgärder behövs, vilket innebär att landskapet hålls öppet mot angränsande områden och
vägar. Följden kan emellertid bli att delar av området får en ljudnivå,
som hålls under riktvärdena, men ändå kan upplevas störande. Föreslagen ny bebyggelse bedöms inte förorsaka buller för den befintliga
bebyggelsen. Den befintliga bebyggelsen utmed E6, Spårhagavägen
och Kjellbergska vägen är redan starkt bullerstörd av biltrafik och
järnväg. I kommande detaljplanearbete bör långsiktiga åtgärder för
att minska ljudnivån väljas.

Luftföroreningar

Trafiken medför utsläpp av bl.a. kväveoxid, kolväten, partiklar och
koldioxid. Utsläpp från omgivande vägar bedöms inte förorsaka problem för hälsa och miljö inom området. Trafik från föreslagen bebyggelse bedöms heller inte förorsaka luftföroreningar lokalt.

Markföroreningar

Det finns inte kännedom om eller anledning att misstänka förorenad
mark inom exploateringsområdet.

Vatten

Utbyggnad av kommunalt vatten medför att dricksvattenkvaliteten i
området säkras.

Trafiksäkerhet

Trafiksäkerheten är bra med separering av vägarna, rondeller och
planskilda korsningar vid Spårhagavägen. I områdets östra del förbättras trafiksäkerheten med den föreslagna cykelbanan utmed
Gamla Riksvägen norr om Kjellbergska vägen.

Farligt gods

Spårhagavägen upplåts för transport av farligt gods. En riskanalys är
gjord i detaljplanearbetet för vägen. All föreslagen ny bostadsbebyggelse ligger på tillräckligt stort avstånd från vägen. Någon ny bebyggelse föreslås inte heller utmed E6. Skyddszonen utmed järnvägen
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sammanfaller med den bullerstörda zonen och begränsar bostadsbebyggelsen österut.
Skredrisk

Det finns skredrisk vid Råsjöbäcken och vid bäcken genom Skäggered, men ingen bebyggelse föreslås inom det området.

Översvämningsrisk

I områdets nordöstra del finns ett område med översvämningsrisk.
Markstabiliteten bör undersökas närmare vid detaljprojektering.

Radon

Större delen av planområdet ligger i vad som bedöms som högriskområde beträffande radonförekomst. All ny bebyggelse ska enligt
planen ges ett radonsäkert utförande.

Hushållning med naturresurser
Befintlig jordbruksmark tas i anspråk för den framtida bebyggelsen.
Marken som berörs har emellertid ett lågt brukningsvärde, på grund
av ägosplittring och beskaffenhet.

Ekonomi
En preliminär bedömning av kostnader för utbyggnad av vägar, vatten och avlopp har gjorts. Bedömningen tyder på att samrådsförslaget är ekonomiskt genomförbart. Kostadsberäkningarna kommer att
förfinas i takt med kommande planarbeten.

Andra delar av kommunen
Ingemantorp och Skäggered har betydelse för bostadsförsörjningen i
kommunen. Om inte området byggs ut enligt planens intensioner får
det effekter på andra delar av kommunen. Då uppstår behovet av att
planlägga ytterligare mark för bostadsbebyggelse.
Översiktsplanen för Ingemantorp, Fågelsten och Skäggered överensstämmer i allt väsentligt med den kommunomfattande översiktsplanen. Den medför alltså inte sådana konsekvenser för andra områden som tidigare inte har prövats.

Andra kommuner
I trafik- och bullerberäkningarna har hänsyn tagits till Kungsbacka
kommuns planerade utbyggnad i Anneberg. Inga mellankommunala
problem förutses.
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