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Detaljplan för 
Åby mässhall och hotell 
Mölndals stad 
Västra Götalands län 

Kultur- och fritidsändamål samt parkering och kontor 

PLANBESKRIVNING 

Bakgrund 
Handlingar 
Detaljplanen består av: 
– plankarta i skala 1:1 000 med tillhörande bestämmelser 

 
Till detaljplanen hör: 
– Illustrationskarta i skala 1:1 000 
– Grundkarta i skala 1:1 000 
– Planbeskrivning (denna handling) 
– Genomförandebeskrivning 
– Fastighetsförteckning 
– Bullerutredning 
– Vibrationsutredning 
– Geoteknisk utredning 
– Dagvattenutredning 
– PM Solförhållanden 
– Trafik och parkering - PM 
– Samrådsredogörelse 
– Utställningsutlåtande 

 
Planens syfte och huvuddrag 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad av en mässhall och ett 
hotell i anslutning till Åby travbana. Åbytravet befinner sig nu i en 
förändringsprocess där den traditionella travbanan förvandlas till en bredare 
arena med en flora av aktiviteter, varav travet utgör en. En tanke är att genom 
samutnyttjande bättre använda befintliga anläggningar vid travbanan och nå 
synergieffekter. Utvecklingen av en mäss- och hotellanläggning här är ett sätt 
att tillgodose behovet av en arena för ”mellanstora” evenemang så som 
utställningar, sport och konferenser. Som ett komplement till 
mässanläggningen planeras ett hotell med cirka 150-200 rum. I samband med 
detta kommer även anläggningens parkering att göras om, bland annat för att 
bättre kunna hantera stora dagvattenflöden. 

 
Eftersom detaljplanearbetet påbörjades före den 2 maj 2011 så handläggs 
planen enligt den äldre versionen av Plan- och bygglagen – ÄPBL 1987:10. 

3  



 

 
 
 
 

 
Avvägningar enligt miljöbalken 
De förändringar som föreslås i detaljplanen är förenliga med en från allmän 
synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurserna. Planområdet 
berörs inte av några riksintressen. 

 
Enligt 2 kap 2 § i plan- och bygglagen (PBL) skall miljökvalitetsnormer enligt 
5 kap 3 § miljöbalken (MB) iakttas vid planering och planläggning. Miljö- 
kvalitetsnormerna gäller tillåten halt av kvävedioxid och kväveoxider, sva- 
veldioxid, bly i luften och partiklar (PM 10). Dessa halter överskrids inte i 
området där mässhallen och hotellet planeras. Stadsbyggnadsförvaltningen 
bedömer att de föreslagna byggnaderna och anläggningarna har en lämplig 
lokalisering med hänsyn till dessa normer. 

 
Plandata 
Läge 
Planområdet består av ett område längs Åbyvägen, på östra sidan av den 
befintliga travanläggningen samt den stora parkeringsytan ner mot 
Idrottsvägen. 

 
Areal och markägoförhållanden 
Planområdet omfattar ca 112 000 m2 varav ca 93 000 m2 är kvartersmark. Det 
inkluderar de av Åby travsällskap ägda fastigheterna Kusken 1 samt delar av 
Åby 1:75 och 1:87 vidare berörs delar av den kommunägda fastigheten Åby 
1:84. Fastighetsförhållandena framgår närmare av fastighetsförteckningen som 
hör till planen. 

 

 

Planområdet 
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Tidigare ställningstaganden 
Översiktliga planer 
I kommunens översiktsplan 2006 föreslås pågående markanvändning med 
verksamheter fortsätta. 

 
Göteborgs och Mölndals städer har genomfört en fördjupad översiktsplan för 
Fässbergsdalen. I denna finns projektet upptaget (under namnet ”multihall”). 

 
Detaljplaner 
För planområdet gäller fem olika detaljplaner – 14-MÖL-5355 anger häst- 
sportändamål för själva travbanan med tillhörande byggnader samt gatumark 
för Åbyvägen. 1481-P 91/8 och 1481K-P 2010/3 anger parkeringsändamål för 
den stora öppna ytan söder om travbanan.  14-MÖL-7481 och 1481K- P 
2008/5 anger gatu- och parkmark längs Idrottsvägen. Genomförandetiden 
löper alltjämt för 1481K-P 2010/3 men har gått ut för 14-MÖL-5355 och 14- 
MÖL-7481 och 1481-P 91/8. För 1481K-P 2008/5 löpte genomförandetiden 
ut i juli 2013. 

 
Området gränsar mot flera olika detaljplaner. Förutom hästsport anges för 
omgivningarna - bostäder (i öster), hotell i väster samt idrott (i söder). 

 

 

Gällande planer 
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Program 
Det har inte bedömts nödvändigt att upprätta något särskilt program för den 
nu aktuella detaljplanen. 

 
Behovsbedömning, PBL 5 kap 18 § 
Stadsbyggnadsförvaltningen har genomfört en behovsbedömning enligt 5 kap 
18 § Plan- och bygglagen (PBL) och 6 kap 11 § Miljöbalken (MB) för aktuell 
detaljplan. Detaljplanen innebär att travområdets markanvändning – hästsport 
– i vissa delar utökas till en mer generell kultur- och fritidsanvändning, för att 
kunna härbärgera mässhall och hotell. Området bedöms från allmän synpunkt 
vara lämplig för föreslagen markanvändning och detaljplanen bedöms inte 
medföra någon betydande miljöpåverkan. Vid behovsbedömningen har 
kriterier i MKB-förordningen bilaga 4 särskilt beaktats och inte ansetts vara 
uppfyllda. Detaljplaneförslaget medger, en del också användning för 
parkeringsändamål, som är ett av de ändamål som anges i 5 kap 18 § PBL. 
Detta är dock på mark som idag används för storskalig parkering mellan en 
trafikerad gata och travbanan och väl avskild från bostadsområde med vallar. 
En miljökonsekvensbeskrivning bedöms inte nödvändig att upprätta för 
detaljplanen. Konsekvenserna för miljön finns istället redovisade i denna 
planbeskrivning. 

 
Mölndals stads ställningstagande grundar sig på bedömningen att ett genomfö- 
rande av detaljplanen: 

- Inte påverkar något Natura 2000-område och därmed inte kräver till- 
stånd enligt 7 kap 28 § MB. 

- Inte anger förutsättningar för kommande verksamheter eller åtgärder 
som kräver tillstånd enligt MKB-förordningen bilaga 1 och 3. 

- Inte bedöms negativt påverka möjligheterna att uppfylla nationella och 
regionala miljömål. 

- Inte bedöms ge upphov till en stor miljöpåverkan på biologisk mång- 
fald, landskap, fornlämningar, vatten etc. 

- Inte ger upphov till risker för människors hälsa eller för miljön. 
- Inte påverkar några områden eller natur som har erkänd nationell eller 

internationell skyddsstatus, t ex riksintressen eller naturreservat. 
 

Gatuombyggnad 
I samband med utbyggnaden av bostadsområdet Åby stallbacke, norr och 
väster om travbanan, sker vissa ombyggnader av anslutande gator. En 
cirkulationsplats där en lokalgata från det nya området ansluter idag till 
Idrottsvägen. Andra änden av samma lokalgata kommer att ansluta till 
Åbyvägen i ett traditionellt trevägskäl strax norr om den nu aktuella planen. 
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Förutsättningar och förändringar 
Planområdet idag 

 

 

Flygfoto (från tiden före travanläggningens senaste utbyggnader) 
 

Planområdet består idag huvudsakligen av hårdgjorda trafik- och 
parkeringsytor i ett förhållandevis flackt stadslandskap. I anslutning till 
travbanan i norr finns ett antal byggnader som understödjer travverksamheten, 
med åskådarläktare, restaurang och tävlingspaddock. 

 
Förändring 
På den öppna ytan öster om travbanan uppförs en mässhall om ca 10 000 m2 
För att ge plats åt mässhalen rivs den gamla läktarbyggnaden i nordost. I 
mässhalens sydvästra del ansluter en 16 våningar hög hotellbyggnad. I 
anläggningen planeras också ett kontor om drygt 2 000 m2, primärt avsett för 
mässentreprenörens huvudkontor. 

 
På den stora parkeringen i söder föreslås i stort sett samma byggrätt som idag, 
för ett eller flera framtida parkeringsdäck. Förutom parkering kommer planen 
också att möjliggöra ett gatukök i anslutning till Idrottsvägen. 

 

 

 
Vy från sydost 
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Mark och vegetation 
Marken utgörs till största delen av hårdgjorda ytor men här och var finns träd 
planterade och i anslutning till bostadsområdet i sydost finns två beväxta vallar 
till skydd mot buller. Längs Idrottsvägen finns en remsa med parkmark. 

 
I samband med utbyggnaden av mässhallen planeras den stora parkeringen 
söder om travbanan att omstuktureras och planteras med flera träd; dels för att 
höja trivseln på parkeringen, men också för att försvåra buskörning här. (Se 
även dagvattenutredning.) De båda vallarna mot bostadsområdet kommer att 
bli kvar, vilket reglerats med bestämmelser i detaljplanen. 

 
Geoteknik 
En geoteknisk utredning har genomförts, resultatet bifogas planförslaget. 
Nedan redovisas endast kortfattat något om markbeskaffenheten. 

 
Jorden består av fyllning som underlagras av torrskorpelera och därunder av 
lera som via friktionsjord vilar på berg. Slag- och jordsonderingarna har stoppat 
på mellan ca 15 och 32 meters djup. Djup till fast botten/berg ökar från 
öster mot väster. I de sydöstra delarna av ytan där mässhallen planeras ökar 
sensitiviteten i leran från sju meters djup och från 17 meters djup är den 
kvick. Några stabilitetsproblem föreligger emellertid inte då området är relativt 
plant med små nivåskillnader. 

 
Byggnaderna kommer att behöva grundförstärkas, förslagsvis med 
spetsbärande pålar alternativt genom kompensationsgrundläggning. 

 
För parkeringsdäcket/däcken i söder föreslås ingen påtaglig förändring jämfört 
med gällande detaljplan från 1991, varför någon geoteknisk undersökning inte 
bedömts nödvändig för den delen av området. 

 
Markmiljö 
Det finns inga indikationer på förorenad mark i området, dock rekommenderas 
en beredskap för förekomst av förorening, vid markarbeten. 

 
I kommunens radonkartering betecknas den övervägande delen av marken som 
lågriskområde för radon, men utmed Åbyvägen finns ett område med 
normalrisk. Detta föranleder inte någon särskild åtgärd från plansynpunkt. 

 
Höga vattenstånd 
Området kring Idrottsvägen har problem med att vatten stiger över markytan 
vid häftiga regn. En dagvattenutredning har utförts där problemet föreslås 
hanteras genom att dagvattenmagasin anläggs under delar av parkeringsytan. 
Vid de allra kraftigaste regnen (med tio års återkomsttid och större) kommer 
inte heller dessa dagvattenmagasin att kunna hantera allt vatten. Förslaget är 
därför att utforma parkeringen så att de tillfälliga översvämningsytorna styrs till 
vissa önskade delar. (Se även dagvattenutredning.) 
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Fornlämningar 
Inga kända fornlämningar finns i området. 

 
Bebyggelse 
Dagens bebyggelse är en blandad skara byggnader från olika tider, som byggts 
om och till i etapper sedan 1930-talet, efterhand som kraven har förändrats. 

Åbytravet befinner sig nu i en förändringsprocess där den traditionella 
travbanan förvandlas till en bredare arena med en flora av aktiviteter. Den 
stomme av byggnader som idag servar travet kompletteras därför med en 
mässanläggning och ett hotell med cirka 150 - 200 rum. Öster om travbanan, i 
anslutning till travets övriga byggnader, uppförs själva mässhallen på cirka 10 
000 m2 i ett plan. Byggnaden blir drygt tio meter hög. För att ge plats åt 
mässhalen rivs den gamla läktarbyggnaden i nordost. I mässhallens södra del 
ansluts en 16 våningar hög hotellbyggnad. För att kunna samverka bra kommer 
de nya byggnaderna att sitta ihop med varandra samt med de äldre 
byggnaderna via interna kommunikationsstråk. 

De äldre byggnaderna har kommit att avvika något från vad som anges i 
gällande detaljplan (genom dispenser) när det gäller höjden. Dessa byggnader 
har tagits med i den nu aktuella planen för att säkra de verkliga höjderna. 
Byggnaderna är också av en typ där begreppet byggnadshöjd (som använts i 
planen från 1963) inte är det mest praktiska begreppet för reglering. I den nya 
planen anges därför istället nockhöjd. 

På den stora parkeringen i söder föreslås i stort sett samma byggrätt som idag, 
för ett eller flera framtida parkeringshus. Förutom parkering kommer planen 
också att möjliggöra ett gatukök i anslutning till Idrottsvägen. 

 
Gestaltning 
De nya byggnaderna kommer att utgöras av stora volymer anpassade för ett 
föränderligt innehåll. Lokaliseringen intill travanläggningen, som redan idag 
består av storskaliga element, gör att de stora volymerna kan upplevas som 
rimliga i sitt sammanhang. Det finns också en viss distans till omkringliggande 
bostäder – med parkmark i öster och parkering i söder. 

 

 

 
Mässhallen ligger dock i direkt anslutning till Åbyvägen och målsättningen när 
det gäller denna är att minska karaktären av trafikled och skapa en mer gatulik 
miljö. Detta ställer stora krav på utformningen av mässhallens fasad mot öster. 
Tanken är här att bearbeta fasaden med hjälp av växtlighet nertill samt att låta 
vissa delar utgöras av perforerade plåtar, där perforeringen formar bilder som 
speglar verksamheterna i området. 
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Fasadidé 
 

Även hotellbyggnaden måste ägnas stor omsorg, då denna kommer att skjuta 
upp över samtliga andra byggnader i området. 

 
Offentlig och kommersiell service 
Området ligger några hundra meter väster om Mölndals centrum med dess 
utbud av såväl kommersiell som offentlig service. 

 
Rekreation och naturmiljö 
Söder om området pågår för närvarande en utveckling av Åby fritidscentrum 
med dess badmintonhall, simhall och isbanor med mera. På nära håll finns 
också strövmarker i form av Änggårdsbergen och Safjällets naturreservat. 

 
Gator och biltrafik 

Närheten till Söderleden och E6/E20 gör området lätt att nå med bil. 
Anslutningar kommer att finnas såväl till Idrottsvägen i söder (den stora 
parkeringen) och från Åbyvägen i öster. Trafikökningen i området till följd av 
planens genomförande har vid utan speciella arrangemang beräknats till ca 
1 100 fordon per medelvardagsdygn, ökningen på Söderleden inskränker sig 
då till ca 150 fordon. Vid mässarrangeman (en relativt framgångsrik, publik 
mässa, fredag, ca 4 000 besökare, ca 90 % med bil, samåkningsfaktor ca 2 
personer per fordon) har maximal trafikalstring skattats till ca 3 600 bilrörelser. 
Till detta skall sedan adderas den trafik som ett hotell med ca 150 rum alstrar. 
Totalt ger detta en välbesökt mässdag ett trafiktillskott i vägnätet av 
storleksordningen 4 700 fordon. Trafikökningarna blir naturligtvis kraftiga på 
de närmaste tillfartsvägarna, d v s. Åbyvägen och Idrottsvägen. I övrigt visar 
trafikmodellen, generellt sett, relativt begränsade effekter med hänsyn till den 
kraftiga trafikalstringen. Trafiksituationen beskrivs mer utförligt i ett särskild 
PM – Trafik och parkering som fogats till detaljplanen. Mölndals stad, 
tillsammans med Göteborgs stad och trafikverket, arbetar i dagsläget med en 
trafikutredning gällande Söderleden. Både Idrottsvägen och Åbyvägen är 
föremål för ombyggnadsplaner. I samband med mässhallsprojektet ges 
Åbyvägen en snävare sektion och en gång- och cykelbana skapas – skild från 
biltrafiken med en trädrad. 
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Typsektion Åbyvägen, från söder 
 

På Åbyvägen finns idag vänstersvängfält vid korsningen med Travtränargatan 
samt vid infarten till travets parkering. Dessa anses inte vara motiverade vid de 
aktuella trafikmängderna och tas därför bort. Vid Åbyvägens korsning med 
andra kommunala gator – Travtränargatan respektive Tribungatan/ 
Måldomargatan – föreslås att trafiken styrs upp av refuger. Vid infarterna till 
travets parkering har sådana åtgärder inte bedömts nödvändiga. 

 
I gällande plan för Idrottsvägen blockeras idag ett antal möjligheter till tillfart 
och gatuombyggnader genom att ett bälte av parkmark markerats på ömse 
sidor gatan. I planförslaget ersätts detta bälte med beteckningen 
”HUVUDGATA” (som kan ha inslag av plantering) och anslutningarna styrs 
upp mot önskade lägen genom att infartsförbud markerats i fastighetsgräns. 

 
På Idrottsvägen har nyligen en cirkulationsplats där lokalvägen från det nya 
bostadsområdet Åby stallbacke anslutits. I samband med upprustningen av 
Åby fritidscentrum är också tanken att gatan förses med ett antal ”entrétorg” 
enligt principen ”shared spaces” där förhöjningar lyfter upp biltrafiken till en 
nivå där den samsas med cyklister och fotgängare på en yta med särskild 
markbearbetning. 
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Gång- och cykeltrafik 
Gång- och cykelförbindelserna med centrum och närliggande stadsdelar är 
goda. Genom den stora parkeringsytan finns också några gång- och cykelstråk 
som kommer att förstärkas i samband med ombyggnaden av parkeringen. 
Av hänsyn till trafiksäkerheten har en bestämmelse införts om att garageportar 
inte får anordnas i mässhallens fasad ut mot Åbyvägen. 

 
Kollektivtrafik 
Idrottsvägen trafikeras av buss 753 – en kringlinje med Heden (i Göteborg) 
som utgångspunkt, och som passerar bland annat Mölndals station, Helenedal, 
Bifrost och Wavrinskys plats. Mölndals centrum - på ett inte allt för långt 
promenadavstånd – är en av Göteborgsregionens största omstigningspunkter 
för kollektivtrafik. 

Parkering och inlastning 
I samband med att mässhallen och hotellet byggs försvinner en del parkerings- 
yta i öster. Den stora parkeringen söder om travanläggningen behålls med i 
stort sett samma storlek men struktureras om något. Efter utbyggnad kommer 
anläggningen att ha totalt ca 1 800 parkeringsplatser. Enligt avtal ska 400 av 
dessa kunna disponeras av besökande till Åby fritidscentrum. 

 
Mässhallens parkeringsbehov beräknas till ca 500 parkeringsplatser under den 
mest belastade dygnsperioden vardagar och ca 900 parkeringsplatser i samband 
med populära evenemang under helger. Till detta ska adderas beräknat behov 
för hotellet – cirka 125 parkeringsplatser. 

 
Den dagliga idrottsverksamheten inklusive simhallen beräknas använda ca 300- 
350 parkeringsplatser – en fullbelagd fotbollsarena behöver ca 600-750 platser. 

 
Tillsammans med besöken till mässhallen och hotellet bör detta kunna rymmas 
utan någon egentlig samordning. De mindre travarrangemangen, som 
torsdagstravet, drar ca 600-750 personbilar enligt trafikräkningar – samtidiga 
arrangemang (trav + mässhall + fotboll) skulle alltså kunna överskrida 
tillgänglig parkeringskapacitet, men mellan travets och mässhallens 
arrangemang kommer att finnas en intern samordning. Vid eventuell bristande 
kapacitet i framtiden ger detaljplanen också möjlighet att bygga ut p-däck på 
parkeringsytan, med upp till tre meters byggnadshöjd. 

 
Två till fyra gånger om året har Åby travbana stora arrangemang som ensamma 
fyller parkeringsområdet (ca 15 000 besökare och ibland mer än ca 2 500 
personbilar) – vid dessa tillfällen måste de andra verksamheterna underordna 
sig och avstå från ”parkeringsdrivande” evenemang. Det anses inte heller 
rimligt att dimensionera parkeringen för dessa få tillfällen, utan en viss 
olägenhet får då accepteras. 
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Ett problem som uppmärksammats i planarbetet är olägenheter för boende vid 
Tribunvägen, med anledning av störande bussresenärer på travets 
bussparkering. Problemet, har redan nu avhjälpts genom att bussparkeringen 
flyttats västerut, till ett läge ute på den stora parkeringen. 

 
En särskild cykelparkering övervägs i anslutning till fanborgen vid entrén. 

 
In- och utlastning till mässanläggningen kommer att ske från såväl södra som 
norra sidan. Detta är för att mässhallen ska kunna vara tillgänglig för publik i 
en del samtidigt som ombyggnad för kommande mässa ska kunna pågå i en 
annan del. Den södra lastkajen kommer att kunna nås från Idrottsvägen och 
Åbyvägen, medan den norra lastkajen endast kommer att kunna nås från 
Åbyvägen. Med hänsyn till buller som kan uppkomma vid lastning har en 
planbestämmelse införts om avskärmning, vid södra lastkajen. 

 
Störningar 
Buller 
Den planerade anläggningen kommer av ljudskäl att skärmas av mot 
omgivningen. I norr kommer en skärm att uppföras mot tillkommande 
bebyggelse i samband med utbyggnaden av Åby stallbackes östra del. I söder 
finns redan idag en vall mot bostäderna vid Tribungatan – denna vall kommer 
att vara kvar och regleras med planbestämmelse. Även mellan den stora 
parkeringsytan och Tandemgatan finns en vall som kommer att bibehållas och 
regleras med planbestämmelse. Angående buller vid lastning – se stycket ovan. 
Bullerskydden syftar till att ljudnivåerna vid bostäder och rekreationsytor i 
bostäders grannskap inte överskrider följande utomhusriktvärden för 
industribuller:  

 
Ekvivalent ljudnivå Högsta 

ljudnivå 
50 dBA 
 
Dag kl 07-18 

45 dBA 
 
Kväll kl 18-22, samt lör- 
sön- och helgdag kl 07-
18 

40 dBA 
 
Natt kl 
22-07 

55 dBA 
 
Momentana 
ljud nattetid 
(kl 22-07) 

 

Några av fastigheterna, utmed Åbyvägen, utsätts redan idag för högre 
bullernivåer än rekommenderade gränsvärden. För dem medför inte den 
planerade utbyggnaden någon påtaglig skillnad, dock ingår de (oavsett 
utbyggnad) i kommunens Åtgärdsplan avseende biltrafikens miljöstörningar. (etapp 2 
december 2000). 

 
Vibrationer 

En utredning av vibrationssituationen har utförts av konsult företaget WSP. 
Slutsatsen i utredningen är att trafikökning på grund av mässhallen inte 
påverkar vibrationsnivån, men möjligen antalet störningstillfällen av idag 
förekommande störningar. Mätning har utförts vid tre strategiskt valda  
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fastigheter. Dessa mätningar visar på överskridanden vid en av fastigheterna, 
vid fyra tillfällen. Vid övriga fastigheter ligger komfortvibrationsnivån under 
gränsvärdet 0,4 mm/s rms. Utredarens uppfattning är att nämnda 
överskridanden skulle kunna undvikas genom ett förbättrat vägunderhåll. 
Eventuellt kan de uppmätta överskridandena också ha att göra med 
utbyggnaden av en matchanläggning, strax söder om fastigheten. 

 
Belysning 

Byggrätterna vid travbanan medger att belysningsmaster skjuter upp över 
högsta nockhöjd – en planbestämmelse anger att ljuset från denna anläggning 
inte får vara störande för de kringboende. 

 
Solförhållanden 

En solstudie har utförts för projektet, resultatet framgår av PM 
Solförhållanden. Själva mässhallen påverkar inte omgivande bostäder i 
solhänseende. Hotellbyggnaden, som är högre, kommer dock att 
kasta en slagskugga som vid några tillfällen når bostäderna öster om 
anläggningen. Eftersom hotellbyggnaden är förhållandevis smal 
kommer skuggan emellertid att passera relativt fort. Några problem 
lär därför inte uppstå med att nå Boverkets rekommendation om 
minst fem soltimmar på uteplatser mellan klockan 9 och 17. Efter 
att hotellets slagskugga passerat rakt ostlig riktning kommer 
också bostädernas egna volymer att bidra med skuggor på 
trädgårdssidan. 
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Den höga hotellbyggnaden ger en slagskugga som tidvis når bostäderna i öster. Den ringa 
bredden medför dock att skuggan passerar fort. Ovan syns skillnaden mellan kl 16 och 17 
vid vårdagjämningen. 
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Vid sommarsolståndet kommer hotellets slagskugga att nå bostäderna först efter kl 19; då 
även husens egna volymer börjar bidra med skuggor på trädgårdssidan. 

 
 

Insyn 

Byggnadshöjden medför att insynen kommer att öka i en del av trädgårdarna i 
området kring trav- och mässanläggningen. Upplevelsen av detta är högst 
individuell; å ena sidan kan hotellet upplevas som en stor byggnad med många 
ögon (rum och gäster) å andra sidan rör det sig om övre delen av en tämligen 
anonym byggnad med ”trädgårdsutsikt” ofta på 100 till 200 meters avstånd och 
i snäv vinkel. De som har större delen av trädgården norr om huset (med 
entrégata i söder) upplever sannolikt större olägenhet än de som har trädgården 
i huvudsak söder om huset och uteplatsförlagd mot södra fasaden. Här i den 
centrala delen av staden har dock olägenheten bedömts som acceptabel. 
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Teknisk försörjning 
Vatten och avlopp 

Vatten- och avlopp finns utbyggt i angränsande gator. Föreslagen ny byggelse 
ansluts till befintligt nät. 

 
Invid Åbyvägen löper en kommunal ledning in på en del av kvartersmarken. 
Ledningen kommer att behöva flyttas i samband med att mässhallen uppförs. 

 
En dagvattenutredning bifogas planhandlingarna. I denna redogörs för förslag 
till hur vatten kan fördröjas i underjordiska dagvattenmagasin. Vid extrema 
regn – med återkomsttiden tio år eller mer – kommer inte magasinen att räcka 
till. Delar av parkeringsytan kommer då att svämma över, dock styrs vattnet 
vid dessa tillfällen till lågpunkter på ett sätt som möjliggör att anläggningen kan 
fortsätta fungera, om än med begränsad kapacitet. (Se dagvattenutredning.) 

 
Återvinning 

Redan idag sorteras avfall i flera fraktioner vid anläggningen, även restaurang- 
avfall. Den tillkommande anläggningen kommer att öka avfalls-volymerna men 
bedöms inte påverka sättet att hantera avfallet i någon nämnvärd omfattning. 

 
El 

Åbytravet förses idag med högspänning som hanteras via egna nätstationer. 
Några ytterligare nätstationer bedöms inte nödvändiga. 

 

Uppvärmning och kylning 

Idag har många byggnader en onödigt stor energiförbrukning. Genom att 
bygga hus med bättre ”klimatskal” och rätt form av uppvärmning blir energi- 
användningen effektivare och mer miljöanpassad. Bestämmelserna i miljö- 
balken (MB) syftar till att främja en hållbar utveckling, vilket enligt 2 kap. 5 § 
MB innebär att hushållning med energi skall främjas, samtidigt som den 
effektivt använda energin i första hand skall komma från förnyelsebara energi- 
källor. Byggnaden ska anslutas till Mölndals stads fjärrvärmenät. Frågan 
kommer att följas upp i samband med exploateringsavtal och bygglov. 

 
En fjärrvärmeledning löper längs Åbyvägen, delvis på kvartersmark. Denna 
kommer att behöva flyttas i samband med utbyggnaden av mässhallen. 

 
Risk- och räddningstjänstfrågor 
Behovet av brandvattenförsörjning kommer att tillgodoses vid detalj- 
projektering. Enligt utformningsanvisningarna VAV P83 tabell 2.3 är området 
av typen A2 – Bostadsområden eller andra jämförbara områden med serviceanläggningar, 
som är högre än fyra våningar. 

Anläggningen kommer att förses med sprinkler. Sprinklerinstallationen 
kommer att ställa krav på egen vattenreservoar (bassäng). 
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Administrativa frågor 
Mölndals stad är huvudman för allmän plats. Genomförandetiden är tio år från 
den dag då planen vinner laga kraft. 

 

Medverkande tjänstemän och konsulter 

Från kommunen har medverkat 
Björn Winstrand Stadsbyggnadsförvaltningen 
Karin Börjesson Stadsbyggnadsförvaltningen 
Lena Parck Stadsbyggnadsförvaltningen 
Kristina Bodin Stadsbyggnadsförvaltningen 
Bo Rydström Stadsbyggnadsförvaltningen 
Erik Bergman Tekniska förvaltningen 
Mattias Tell Tekniska förvaltningen 
Fredrik Berlin Miljöförvaltningen  

 
För exploatören och konsulter har bl.a. medverkat 
Sven Henriksson Åby travsällskap 
Kjell Palmeby Palmeby & Elfving Arkitekter 

 
 
 
 
 
 

Kenneth Fondén 
Planchef 

Björn Winstrand 
Planarkitekt 
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