
  

ANTAGANDESHANDLING 
 

Dnr PU 43/08 

 
Stadsbyggnadsförvaltningen 
Johan Wiik 
031-315 14 38 
johan.wiik@molndal.se 
 
 
 

 
 
 
 
 
Detaljplan för 

Bostäder söder om Ullas Lyckas väg 
I Kållered  

Mölndals stad 
Västra Götalands län 

Bostäder  

2015-03-17, Rev 2015-08-18 

Planområdet 

Stretered 
Sagåsen 

Akt nr 1481K-P2015/7 
Antagande beslut Kf 2015-09-23 § 126 
Laga kraft 2015-10-23 



  
 
2

PLANBESKRIVNING 
 

Innehåll 
 

 

Bakgrund ................................................................ 3 

Planens syfte och huvuddrag ........................... 3 

Avvägningar enligt miljöbalken ........................ 4 

Plandata .............................................................. 5 

Tidigare ställningstaganden ............................. 5 

Förutsättningar och förändringar ........................ 7 

Mark och vegetation .......................................... 7 

Nya bostäder .................................................... 17 

Fornlämningar och kulturmiljö ....................... 19 

Offentlig och kommersiell service ................. 19 

Gator och biltrafik ............................................ 19 

Parkering och angöring .................................. 20 

Gång- och cykeltrafik ...................................... 20 

Kollektivtrafik ................................................... 20 

Teknisk försörjning ......................................... 20 

Räddningstjänstfrågor .................................... 22 

Miljökonsekvenser ........................................... 22 

Genomförande ..................................................... 25 

ORGANISATORISKA FRÅGOR ....................... 25 

EKONOMISKA FRÅGOR .................................. 28 

TEKNISKA FRÅGOR ........................................ 29 

 



 
 

 3

Detaljplan för 

Bostäder söder om Ulla Lyckas väg 
I Kållered  
 
Mölndals stad 
Västra Götalands län 

Bostäder 
 

PLANBESKRIVNING 
 

Handlingar 
 
Detaljplanen består av: 

–  plankarta i skala 1:1 000  
–  illustrationsplan i skala 1:1 000 
–  grundkarta i skala 1:1 000 
 
Till detaljplanen hör: 

– Planbeskrivning (denna handling) 
– Fastighetsförteckning 
– Geoteknisk utredning, PM Planeringsunderlag, WSP 2015-06-26 
– Rapport Geoteknisk Undersökning (RGeo), WSP 2015-01-08 
– Geotekniskt utlåtande, SGI 2015-01-21 
– Tekniskt PM Hydrogeologi, WSP 2014-04-17 
– Dagvattenutredning, WSP 2015-02-16 
– Bullerutredning för vägtrafik, WSP 2015-02-24 
– Inventering av Hagabäcken vid Ullas Lyckas väg, Livered Kållered – 
Naturvård, Miljö- och hälsoskyddskontoret, Mölndals stad 2012-04-25 
– Arkeologisk utredning, Riksantikvarieämbetet, UV Rapport 2014:17 
Observera att utredningarna är baserade på det gamla höjdsystemet, vilket innebär att 
höjdangivelser i utredningarna ligger 9,96 meter över dagens nivåer. 
 

Bakgrund 
Planens syfte och huvuddrag 
Planarbetet syftar till att möjliggöra utbyggnad av bostadsbebyggelse inom 
fastigheten. Förslaget innebär att området bebyggs med 52 bostäder i form av 
parhus och radhus. Planförslaget utgår från bygatan som idé, där gaturummet 
utformas för att skapa gemenskap, trygghet och gemensamma uterum. 
Hagabäcken och gång- och cykelvägen utgör delar av ett allmänt grönstråk 
genom området.   
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Avvägningar enligt miljöbalken 
De förändringar som föreslås i detaljplanen är i enlighet med en från allmän 
synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurserna enligt 3 kap 
Miljöbalken. Planområdet är till största delen planlagt för bebyggelse för 
allmänt ändamål, men är obebyggt, förutom befintlig gruppbostad i västra 
delen. Planförslaget innebär utbyggnad av bostäder i anslutning till befintlig 
infrastruktur inkl. god kollektivtrafik, samt med närhet till naturområden.  
 
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. 
Miljökvalitetsnormerna gäller tillåten halt av kvävedioxid och kväveoxider, 
svaveldioxid, bly i luften och partiklar (PM 10). Genomförande av 
planförslaget förväntas inte medföra att miljökvalitetsnormerna överskrids.  
 
 
Behovsbedömning,  

Mölndals stad har genomfört en behovsbedömning enligt 4 kap. 34 § Plan- och 
bygglagen (PBL 2010:900) och 6 kap 11 § miljöbalken (MB) för aktuell 
detaljplan. Detaljplanen bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan. 
Vid behovsbedömningen har kriterier i MKB-förordningen bilaga 4 särskilt 
beaktats och inte ansetts vara uppfyllda. Någon miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) har därför inte upprättats utan miljöfrågorna har arbetats in i denna 
planbeskrivning. Särskild vikt har lagts vid att klarlägga geotekniska- och 
hydrogeologiska förhållanden inom planområdet. Konsekvenserna behandlas i 
separata utredningar som bifogas planen och beskrivs under respektive rubrik i 
den här planbeskrivningen.  
 
Behovsbedömningen är avstämd med länsstyrelsen 2015-02-24. 
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Plandata 
Läge 

Planområdet är beläget cirka 1,5 km öster om Kållered centrum. Planområdet 
avgränsas i nordöst av Streteredsvägen, i nordväst av Ullas Lyckas väg i väster 
av befintlig bostadsbebyggelse samt i söder av Sagåsen. 
 

 

Planområdets läge 
 
Areal och markägoförhållanden 

Planområdets areal är cirka 40 000 kvm. Större delen av marken inom 
planområdet är privatägd. Mölndals Stad äger marken närmast Streteredsvägen.  

 

Tidigare ställningstaganden 
Översiktliga planer 

I översiktsplanen för Mölndals stad (ÖP 2006) föreslås ny bebyggelse inom  
planområdet. 
 
Detaljplaner 

För området gäller fyra olika detaljplaner. För huvuddelen av området gäller en 
detaljplan från 1960, med allmänna byggnader som tillåten användning (BPL 
616). Marken närmast Streteredsvägen samt Ullas Lyckas väg är planlagd som 
naturmark samt teknisk anläggning (DP 1999/10, SPL-994 samt DP 1986/2). 
Genomförandetiden har gått ut för samtliga detaljplaner.  

Planområdet 
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Gällande detaljplaner. 
 
Program för planområdet 

Det finns inget program för planområdet.  
 
Mölndals miljömål 

Mölndals miljömål, som utgår från de nationella och regionala målen, är 
antagna av kommunfullmäktige 2007. Mål nr ” God bebyggd miljö” innehåller 
bl.a. följande delar som är tillämpliga på området: 
 
● Prioritera ny bebyggelse och förtätningar längs kollektivtrafikstråk där det är 
en godtagbar luft- och bullersituation. 
● Vid nybyggnad skall behovet av ytor för rekreation och tillgång till natur 
tillgodoses.  
● Vid val av energikälla ska i första hand förnyelsebara energikällor eller 
fjärrvärme väljas. 
● Ny bebyggelse ska utformas så att energibehovet minskas och helst blir mer 
energieffektivt än vad byggreglerna kräver. 
 
Vattenskyddsområde 

Delar av planområdet ligger inom skyddsområde för Livered 
vattenskyddsområde. Skyddsområdet bildades för att skydda två grävda 
brunnar i området. Dessa brunnar har dock tagits ur bruk pga. alltför järnrikt 
vatten och har av säkerhetsskäl fyllts med makadam. Således har detta 
vattenskyddsområde spelat ut sin roll då det inte längre finns något objekt att 
skydda längre. I samband med framtagande av aktuell detaljplan, avses 
vattenskyddsområdet avvecklas.  
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Förutsättningar och förändringar  
 
Mark och vegetation 
Marken inom planområdet utgörs till största delen av ängsmark, som i norra 
delen delvis är sank. Området utmed Streteredsvägen samt vid kullen i 
sydvästra delen av planområdet består av ädellövskog med inslag av ek. Dessa 
delar ingår i naturvårdsplanen för Mölndals Stad. Hagabäcken rinner genom 
planområdet i öst – västlig riktning. Hela planområdet avvattnas mot bäcken. 
Området norr om bäcken sluttar från Streteredsvägen i öster mot väster. 
Områdets södra del sluttar från Sagåsen i söder mot Hagabäcken i norr.   
 
Utmed bäckens norra sida ligger en gång- och cykelväg som ingår i stadens 
övergripande cykelvägnät.  
 

 
Planområdet 
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Befintlig gång- och cykelväg i området.  
 
 
 

Geotekniska förhållanden 

En geoteknisk utredning har utförts som underlag för detaljplanen (WSP 2015-
01-08).   
 
Området är idag obebyggt så när som på en äldre förfallen vattenverksbyggnad 
som inte längre är i drift. Genom området i östvästlig riktning går en asfalterad 
gång- och cykelbana. I övrigt används området idag som naturområde och 
består av vassbevuxen ängsmark och enstaka träd. Tvärs igenom området, 
parallellt med cykelvägen rinner Hagabäcken. 
 
Jorden består generellt överst av mulljord eller torv och därunder av lera, som 
via friktionsjord vilar på berg. Jorddjupen varierar i undersökta punkter från ca 
1 m i södra delen av undersökningsområdet till upp emot 20 m i områdets 
centrala delar. I några av de undersökta punkterna har fyllning påträffats i ytan. 
Leran är som mäktigast i de centrala delarna av området och uppgår till som 
mest ca 9 m.  
 
Stabiliteten inom området är tillfredställande både för befintliga och framtida 
förhållanden.  
 
Undersökningsområdet har delats in i två delområden med avseende på 
grundläggning. I området norr om Hagabäcken orsakar all påförd last av 
byggnader och uppfyllnader, sättningar. I området söder om Hagabäcken 
klarar marken en viss last från byggnader och uppfyllnader innan sättningar 
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uppkommer. Inom bägge områdena krävs dock grundförstärkning där 
byggnader skall uppföras eller hårdgjorda ytor anläggas. 
 
I områdets södra ytterkant ligger grundvattenytans trycknivå ca 2 till 3,5 m 
under markytan, medan man inom övriga delar av området har en trycknivå 
som under största delen av året ligger över markytan (artesiskt). För att inte 
riskera att få uppströmmande vatten längs pålen föreslås grundförstärkning 
utföras genom kompensationsgrundläggning (urgrävning av jord och 
återfyllning med lätta massor). För att minimera riskerna för att få  
bottenupptryckning vid schaktningsarbetet har ett område avgränsats inom 
vilket enligt den geotekniska utredningen anses vara möjligt att grundlägga 
byggnader med  kompensationsgrundläggning. Vid framtagandet av 
områdesgränsen har en känslighetsanalys utförts för att se hur områdesgränsen 
varierar med olika trycknivåer. På grund av de artesiska trycknivåerna i leran 
skall ett kontrollprogram upprättas där beräknad tillåten trycknivå i leran för 
schaktarbeten i byggskedet bestäms. Detta skall verifieras med 
grundvattenmätningar i byggskedet. 
 
Geotekniska rekommendationer 

Sättningsförhållanden 
Enligt utförda CRS-försök klassas generellt leran söder om Hagabäcken som 
överkonsoliderad ned till ca 5 m djup under markytan för att därunder bli svagt 
överkonsoliderad.  Detta innebär att leran inom detta område klarar en viss last 
innan sättningar uppkommer. En lastökning på 20 kPa ger sättningar i 
storleksordningen 0,05 m. 
 
Enligt utförda CRS-försök klassas leran norr om Hagabäcken som 
normalkonsoliderad till svagt överkonsoliderad. Detta innebär att all påförd 
last, i form av byggnader eller uppfyllnader orsakar sättningar. En lastökning på 
20 kPa ger inom detta område sättningar i storleksordningen 0,15 till 0,2 m. 
 
Inom de områden där lertjockleken endast är 2-3 m eller om den totala 
nettospänningsökningen (all last från exempelvis byggnad, uppfyllnad och 
grundvattensänkning) inte överstiger 0,8 x σ’c kommer sättningarna bli så pass 
små att grundläggning sannolikt kan ske med platta på mark. Vidare utredning 
krävs dock. 
 
Stabilitetsförhållanden 
En stabilitetsutredning har utförts med avseende på skred ned mot bäcken.  
 
Stabiliteten har beräknats i tre sektioner, se bild på nästa sida. Sektion A 
representerar de centrala delarna av undersökningsområdet, medan sektion B 
representerar den östra delen av undersökningsområdet. Sektion C 
representerar den farligaste sektionen. Beräkningarna har utförts i kombinerade 
och odränerade analyser med både hydrostatisk och artesisk portryckfördelning 
mot djupet. 
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En prognostisering av framtida trycknivå med en återkomstid på 100 år har 
utförts. 

 
Bild: Läge för analyserade sektioner, A, B och C. 
 
Befintliga förhållanden 
Stabiliteten är tillfredställande för befintliga förhållanden för samtliga 
beräkningssektioner. Känslighetsanalysen med avseende på portrycket visar att 
en högre trycknivå har en negativ inverkan på stabiliteten. 
 
Framtida förhållanden 
Beräkningarna har utförts med en marklast på 20 kPa på ett närmsta avstånd av 
9 m från släntkrön söder om bäcken. Norr om bäcken har beräkningarna 
utförts med en marklast på 20 kPa ända fram till gränsen till naturmarken. På 
gång- och cykelvägen har en marklast på 20 kPa (motsvarar ca 1 m uppfyllnad) 
samt en trafiklast på 5 kPa använts i beräkningarna. Stabiliteten är 
tillfredställande för framtida förhållanden. En byggnad med en utbredd last av 
20 kPa kan utföras inom hela området för tänkt bebyggelse och en uppfyllnad 
på 1 m kan utföras inom hela området för tänkt gång- och cykelväg. 
 
Grundläggning av byggnader 

Med hänsyn till den lösa leran kommer förstärkningsåtgärd behöva utföras vid 
grundläggning av framtida byggnader, förslagsvis kompensationsgrundläggning 
eller förbelastning där lertjockleken är liten. Viktigt att ha i åtanke är att 
förbelastning medför liggtid. 
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Av sättningsskäl kommer sannolikt grundläggning av planerad byggnad behöva 
utföras med full lastkompensation i området norr om bäcken. Förutsatt att 
golvet ligger i nivå med befintlig markyta och att lasten från huset uppgår till 
20 kN/m2 behövs ca 1,5 m cellplast läggas under huset. På grund av att leran 
söder om bäcken, klarar en viss last innan sättningar uppkommer, uppskattas 
ca 0,5 till 1 m cellplast behöva läggas ut under huset, under förutsättning att 
golvet ligger i nivå med befintlig markyta och att lasten från huset uppgår till 
20 kN/m2. Om avschaktning görs minskar uppskattad mängd cellplast. 
 
All organisk jord under byggnader och hårdgjorda ytor skall tas bort. 
 
På grund av de höga artesiska grundvattenförhållandena i området har en areal 
inom planområdet avgränsats där grundläggning är genomförbar utan pålning. 
Planerad byggnation har anpassats till områden där lermäktigheten är stor eller, 
för områden där lermäktigheten är mindre, artesiska förhållanden inte råder. 
För att minimera risken för bottenupptryckning vid schaktningsarbete har ett 
avgränsansat område tagits fram för den högsta uppmätta trycknivån, vilket 
ligger strax under det framräknade 100-årsflödet. Vidare har en 
känslighetsanalys utförts för att få en bild över hur en förändring av trycknivån 
i leran påverkar det avgränsade området (nedanstående bild).  
 

 
Bild: Jämförande avgränsning vid olika trycknivåer i undre magasin; 
medelgrundvattennivå respektive hög trycknivå med åtkomsttid 50 år (T50). 
Vid varje markerad sonderingspunkt på kartan finns kända nivåer om 
lermäktighet. Äldre sonderingar är gråmarkerade och sonderingar inom aktuellt 
projekt är rödmarkerade. 
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Schakter 

Vid anläggning av VA-ledningar bör man beakta det artesiska porvattentrycket 
vilket kan orsaka bottenupptryckning. I ”Tekniskt PM Hydrogeologi” har en 
beräkning av översiktligt bedömt möjligt schaktdjup avseende hydraulisk 
bottenupptryckning utförts, och illustreras översiktligt i rapporten. Separata 
stabilitetsutredningar skall utföras för djupare schakter än 2 m. Ett 
kontrollprogram skall upprättas där beräknad tillåten trycknivå i leran för 
schaktarbeten i byggskedet bestäms. Detta skall verifieras med 
grundvattenmätningar i byggskedet. 
 
Radon 

Jorden i området består till största delen av lera, vilket innebär att marken kan 
klassas som lågradonmark. Inga restriktioner ges vid lågradonmark utan 
byggnader kan uppföras på ett traditionellt sätt. Vid uppfyllnad med 
krossmaterial skall leverantören dock kunna lämna garanti på att materialet 
håller lågradonklass för att slippa restriktioner vid byggnation. Det är viktigt att 
ha i åtanke att radonbidrag även kan komma från byggmaterial och vatten. 
 
Vibrationer 

Jehanders bergtäkt ligger 400-600 m söder om detaljplanområdet. För områden 
som är jämförbara med planområdet vad gäller undergrund och avstånd har ett 
gränsvärde för vibrationer satts till 4 mm/s och för luftstötvåg till 300 Pa. 
Enligt mätvärden tillhandhållna av Jehanders (täktägare) så är högsta uppmätta 
värden för vibrationer under 2014 3 mm/s respektive 40 Pa för luftstötvåg. De 
uppmätta vibrationerna innebär en mycket låg risk för byggnadstekniska 
skador på den planerade bebyggelsen. Vibrationerna kan däremot vara 
kännbara och upplevas störande av boende. 
 
För att minska de kännbara vibrationerna bör byggnader utföras som styva 
konstruktioner. Styva konstruktionsmaterial är exempelvis betong. Byggnader 
med stora takspann bör utföras med försiktighet och valvverkan undvikas. 
 
Sammanfattningsvis är skaderiskerna följande: 
●Bebyggelse kan komma att utsättas för vibrationer, i vissa fall kan 
rekommenderade gränsvärden tangeras. 
●Sprängningar kan komma att upplevas som störande för de boende. 
●Beroende på byggnadernas utformning kan vibrationerna, pga resonans i 
byggnaden, förstärkas vilket kan öka störningsgraden för de boende. Risken för 
skador på husen ökar dock inte. 
●Normalt är luftstötsvågorna så pass små att de inte uppfattas som störande, 
med ofördelaktig vindriktning och molnhöjd kan dock effekten förstärkas till 
en störande nivå. Risk för byggnadsskador föreligger dock inte. 
 
Riktvärdet för vibrationer i blivande byggnader beror av; avståndet från aktuell 
sprängplats, husets konstruktion samt undergrunden som byggnationen står på. 
Detta gränsvärde räknas fram enligt Svensk Standard SS4604846 ”Riktvärden 
för sprängningsinducerade vibrationer i byggnader”. 
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Streteredsvägen är till största delen grundlagd på friktionsjord, vilket har en 
dämpande effekt på vibrationer. Vibrationer från Streteredsvägen kommer 
således inte vara något problem för framtida byggnation i området. 
 
Hydrogeologiska förhållanden 

Hydrogeologiska förhållanden  
En hydrogeologisk utredning har utförts som underlag för detaljplanen (WSP 
2014-04-17). Utredningen sammanfattas här. För fördjupad information 
hänvisas till utredningen.  
 
De hydrogeologiska förhållandena inom planområdet har studerats med 
avseende på områdets lämplighet för bostadsbebyggelse. Planerad byggnation 
har därefter anpassats till de lokala förhållandena, såväl vad avser geografisk 
utbredning som grundläggningsmetod. Planområdet karakteriseras av ett övre 
grundvattenmagasin med en ytligt liggande grundvattenyta och ett undre 
grundvattenmagasin med trycknivå som ställvis når över markytan (artesiska 
förhållanden). Det undre grundvattenmagasinet täcks av ett tätt lerlager med 
mäktighet på upp till ca 10 m. Förutsebara effekter av planerad exploatering är 
en lokal avsänkning av grundvattenytan i det övre grundvattenmagasinet inom 
delar av planområdet, som en direkt följd av byggande av bl a vägar, hus och 
VA-ledningar. Denna grundvattensänkning bedöms inte medföra någon skada 
på enskilda eller allmänna intressen. Någon påverkan på trycknivåerna i det 
undre grundvattenmagasinet bedöms inte komma att uppstå. Bortledning av 
grundvatten förutses blir liten. Ovanstående slutsatser baseras på att byggande 
inom planområdet utförs på sådant sätt att penetration av lerlagret mellan de 
två grundvattenmagasinet undviks. Av denna anledning har en särskild 
utredning gjorts för kartering av areal där grundläggning av planerad 
bostadsbebyggelse kan utföras utan pålning. 
 
Befintlig nedlagd vattentäkt 
Grundvattentäkten består av två uttagsbrunnar med diametern 1,5 m och djup 
ca 6 m, anlagda 1956 och legaliserade 1962 (dom A 61/1962). 
Vattenskyddsområde för täkten fastställdes av vattendomstolen i samband med 
legaliseringen av täkten. Anläggningarna ligger inte i konflikt med planerad 
exploatering. Vattenskyddsområdet berör norra halvan av planområdet. 
Skyddsföreskrifter omfattar förbud mot ”upplag av petroleumprodukter, organiska 
lösningsmedel, tjäror och tjärprodukter, industriella avfallsämnen eller andra ämnen, som 
kunna menligt inverka på grundvattnets beskaffenhet”. Föreskrifterna tolkas beröra 
ägare till del av viss areal inom skyddsområdet; ”På det för ägare av i mantal satt 
jord inom Kållered socken samfällda området litt ap och den del av samfällda vägen litt ak 
(allmänna vägen nr 509 Kållered-Stretered-Lindome), som ligger inom…” 
(vattenskyddsområdet). 
 
Då vattentäkten lades ner i slutet på 1980-talet synes det lämpligt att upphäva 
domen och vattenskyddsområdet med tillhörande föreskrifter.  
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Bild: Vattenskyddsområde för nedlagd vattentäkt i Livered. 
 
Rörande schakt, pålning, borrning etc inom planområdet 
Mot bakgrund av det artesiska trycket i det undre grundvattenmagasinet inom 
delar av området, så kan det förutses att aktiviteter som penetrerar det 
åtskiljande lerlagret kan medföra läckage från undre magasin till övre. Detta 
kan leda till två huvudsakliga negativa effekter;  
 
● Trycksänkning i undre magasin som orsakar lokal marksättning med risk för 
skada på byggnader, vägar, VA-ledningar mm som följd. 
  
● Grundvattenläckage till övre magasin som medför lokalt hög grundvattenyta 
med risk för skada på byggnader och/eller försumpning av mark som följd, 
alternativt ökad belastning på dränerings- och dagvattensystem inom 
planområdet. 
 
För större schakter, t ex för grundläggning av byggnader, måste risk för 
hydraulisk bottenupptryckning beaktas. En beräkning av ”översiktligt bedömt 
möjligt schaktdjup utan bottenupptryckning”, har gjorts för de 
undersökningsborrningar som utförts samt övriga kända arkivborrning kring 
planområdet. Se bild nedan. För schakter >2 m ska alltid särskild utredning 
göras. Detta regleras genom en särskild planbestämmelse.  
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Bild: Översiktligt bedömt möjligt schaktdjup utan bottenupptryckning 
(punktsiffror) jämte tolkade zoner (ytbildning, kriginginterpolering). 
 
 
Risken för penetration av lerlagret inom område med tolkade artesiska 
förhållanden kan huvudsakligen hänföras till utbyggnadsskedet. Med 
grundläggningsmetod som utesluter pålning kan denna risk elimineras. Av 
denna anledning har en särskild utredning gjorts för kartering av areal där 
grundläggning av planerad bostadsbebyggelse kan utföras utan pålning. Det har 
förutsatts att grundläggning med pålning inte ska genomföras för den nya 
bebyggelsen. Detta med syfte att minimera risk för läckage av grundvatten från 
det undre magasinet.  
 
Borrning inom området bedöms helt kunna undvikas. För att minimera risken 
för läckage av vatten från det undre grundvattenmagasinet, har en särskild 
planbestämmelse införts som anger att borrning för energibrunnar inte får 
utföras.  
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Bebyggelseområden 
Befintlig bebyggelse 
Planområdet är obebyggt med undantag från befintlig gruppbostad i en våning  
i västra delen av planområdet. I detaljplanen ges byggrätt för gruppbostaden. 
Tillfart till gruppbostaden sker från Ullas Lyckas väg. Området omges av 
befintlig bebyggelse som i norr och väster består av gruppbyggda småhus i en 
till två våningar. I söder gränsar planområdet till Sagåsen där Migrationsverket 
bedriver verksamhet.   
 

Befintlig gruppbostad i västra delen av planområdet. 

 
Befintliga bostäder nordväst om planområdet. 
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Nya bostäder  
Planförslaget innehåller 52 småhus i form av parhus och radhus. Området är 
utformat så att det är möjligt att bygga ut etappvis. Förslaget utgår från bygatan 
som idé. Gaturummet utformas för att skapa gemenskap, trygghet, och 
gemensamma uterum. Gränszonen mellan det privata och det offentliga 
gaturummet är tydlig och gaturummet spänner mellan fasaderna. Omsorgsfullt 
utformade carportar, förråd och plank utgör tillsammans med bostadshusen 
tydliga rumsliga begränsningar. Bostadshus, carportar, förråd och plank 
utformas enhetligt och med sammanhållande material och kulörer. Till 
bygatorna läggs en torgplats som utgör entréplats för området men också en 
samlande punkt för området.  Som kontrast till de arkitektoniskt skarpa 
gaturummen står två större grönytor som tar sin gestaltning från den befintliga 
ängsmarken. Ett för den norra delen som kan rymma gemensamma funktioner 
som lekplats, parklek och midsommarfirande, bouleplaner och grillplats. 
Mellan den norra och södra delen, längs Hagabäcken, ligger ett 
genomkorsande grönstråk där gc-vägen är belägen. Befintlig gc-väg flyttas i 
förslaget närmare bäcken.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vy från gc-vägen genom planområdet. QPG Arkitekter, Tulebo Villastad 
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Illustrationsplan, QPG Arkitekter, Tulebo Villastad  
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Tillgänglighet 
Nya vägar planeras med god standard för tillgänglighet för rörelsehindrade. 
Byggnader ska vara tillgängliga för personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga i den omfattning som framgår av plan- och 
bygglagstiftningen. Det prövas bland annat vid bygglovgivning.  
 
Gemensam mark 
Inom området finns gemensamma ytor för bl.a. lek och samvaro. Liksom ytor 
för sophantering och viss parkering. Dessa områden är 
gemensamhetsanläggningar och har beteckningen g på plankartan. 
Kvartersvägar och ledningar kommer också att ingå i 
gemensamhetsanläggningen. En samfällighetsförening kommer att förvalta 
gemensamhetsanläggningen.  
 
Natur- och friområden 
Hagabäcken rinner genom planområdet i öst – västlig riktning. Bäcken samt 
angränsande vegetation är ett viktigt grönstråk genom området. Befintliga 
ädellövträd utmed Streteredsvägen samt i östra delen av planområdet avses i 
möjligaste mån bevaras.  
 

Fornlämningar och kulturmiljö 
En arkeologisk utredning för planområdet har utförts av Riksantikvarieämbetet 
(UV 2014:17). Inga kända fornlämningar påträffades. Inga ytterligare 
antikvariska åtgärder anses behövliga.  
 
Inom planområdet finns två informationsskyltar tillhörande den natur- och 
kulturstig som passerar genom området.  
 

Offentlig och kommersiell service 
Det finns tre förskolor i Östra Kållered, Stretered, Våmmedalen och 
Östergård. Vidare finns det tre skolor i området, Brattåsskolan och 
Östergårdsskolan som har F-5 (åldrarna 6-11 år) och Streteredsskolan där de 
äldre eleverna går 6-9 (12-16 år). Brattås- och Östergårdsskolorna har östra 
Kållered som gemensamt upptagningsområde för de yngre eleverna.  
 
Dagligvaruaffär samt viss övrig kommersiell och offentlig service finns i 
Kållered centrum, cirka 1200 meter väster om planområdet. 
 

Gator och biltrafik 
Tillfart till det nya bostadsområdet sker från Ullas Lyckas väg. Ett entrétorg 
föreslås vid områdets infart. Från entrétorget nås områdets tre delområden via 
lokalgator. Gatorna avses utformas med höga ambitioner vad gäller 
markbehandling och utformning för oskyddade trafikanter. På ena sidan läggs 
en genomgående gångbana och på andra sidan utrymme för infart till carport 
samt planertingszoner. På ett ställe korsar kvartervägen Hagabäcken. På 
plankartan markeras detta som Naturmark som får överbyggas med 
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kvartersväg. Det kan eventuellt bli aktuellt att bilda 3-d fastighet för 
överbyggnaden med kvartersvägen.   
 

Parkering och angöring 
Parkering och angöring ska ske i anslutning till varje bostad. Enligt gällande 
parkeringsnorm erfordras 14 p-platser / 1000 m2 BTA (bostad) för 
flerbostadshus. För småhus med enskild biluppställning gäller två p-platser / 
hus på tomten. Eftersom planförslaget omfattar bostadsrättslägenheter i 
småhus kan det betraktas som ett mellanting av ovanstående bostadstyper. Det 
bedömts har därför vara rimligt att ha en p-norm med 1,6 p-platser/bostad, 
inkl. besöksparkering.  Det innebär cirka 85 platser för de föreslagna 
bostäderna (cirka 52 st).  
 
Till varje bostad hör en carport. Besöksparkering anordnas som markparkering 
i anslutning till kvartervägarna i området. 
 

Gång- och cykeltrafik 
Den befintliga gång- och cykelvägen utmed Hagabäckens norra sida, ingår i 
stadens övergripande cykelvägnät. Förslaget innebär att gång- och cykelvägen 
flyttas närmare bäcken för att inordnas i den nya bebyggelsestrukturen. Gång- 
och cykelvägen kommer att vara en del av grönstråket utmed Hagabäcken. 
Befintlig gångbana utmed Ullas Lyckas väg breddas något så att den kan 
fungera som gc-väg. 
 

Kollektivtrafik 
Området trafikeras av busslinjerna 761 (Lindome station – Heden) och 765. 
Hållplats finns utmed Streteredsvägen cirka 100-200 meter från planområdet.  
 
 

Teknisk försörjning 
Vatten, avlopp  

Befintliga ledningar för vatten och spillvatten finns i områdets norra del. Den 
föreslagna bebyggelsen har lokaliserats så att dessa ledningar ska kunna ligga 
kvar. Ett u-område har införts på plankartan för ledningsområdet.    
 
Dagvatten 

Principlösning 
Mot bakgrund av den geotekniska utredningen så är möjligheten till infiltration 
i området obefintlig. Det finns inga specifika reningskrav från stadens sida 
ännu men om det går att rena dagvattnet nära källan är det positivt. 
Föroreningsbelastningen i dagvattnet från ett bostadsområde kommer 
framförallt från gatumark. 
 
Ett avskärande makadamdike kan anläggas i södra kanten av 
bostadsbebyggelsen för att förhindra dagvattnet från omgivande naturmark att 
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avrinna mot husen. Makadamdiket bör också dimensioneras för ett 10-årsflöde 
från naturmarken som det ska hantera. 
 
Dessutom föreslås ett avskärande makadamdike anläggas strax norr om 
fastigheterna på den norra sidan om bäcken. Detta för att förhindra att vatten 
rinner ytledes mot planområdet från naturmarken söder om Streteredsvägen. 
Dagvattnet från fastigheter och lokalgata föreslås omhändertas i magasin. 
Erforderlig magasinsvolym för området norr om bäcken är cirka 80 m3 och för 
området söder om bäcken cirka 110 m3. Utförs magasinen med makadam med 
porositet på 33 % innebär det att makadammagasinet behöver ha en volym på 
cirka 240 m3 respektive 
330 m3. 
 
Magasinen förses med en tät duk för att undvika att leda bort grundvatten samt 
en drän i botten för att säkerställa att magasinen är tomma mellan 
regntillfällena. Utloppet på magasinet bör ligga över eller i nivå med 
släntkrönet på befintlig bäck för att undvika att vatten från bäcken leds in i 
magasinet. Magasinen bör även förses med brädd som vid extrema flöden kan 
brädda vatten förbi magasinet. 
 
Sekundära vattenvägar vid extrema regn 
Området kommer även efter exploatering att slutta mot det befintliga 
lågstråket som går genom detaljplaneområdet. Gator har höjdsatts lägre än 
fastighetsmarken och dagvatten kan därför rinna av ytledes vid extrema regn. 
För att minska risken för att husgrundsdräneringen däms vid extrema regn 
dimensioneras ledningarna för ett regn som är 25 % större än det 
dimensionerande 10-årsregnet. 
 
Den befintliga bäcken har en trumma (TR1000 BTG) i västra hörnet av 
planområdet. Denna trumma kommer att ersättas av en ny trumma och om 
flödet vid extrema regn skulle överstiga trummans kapacitet kan vatten komma 
att dämma upp till en nivå på cirka +26,00 för att sedan avledas via ny GC-väg 
och Ullas Lyckas väg. Ullas Lyckas väg sluttar västerut. 
 
Vid en vattennivå på +26,00 kommer markområden nära bäcken att vara 
tillfälligt översvämmade vilket bedöms som en mindre olägenhet. Då lägsta FG 
är ca en meter ovan högsta vattennivån på +26,00 föreligger ingen risk för att 
husgrundsdräneringen däms ifall trumman skulle ha otillräcklig kapacitet.  
 
Det är viktigt att gator höjdsätts lägre än fastighetsmarken så att dagvattnet kan 
rinna av ytledes vid extrema regn. Färdigt golv ska ligga minst 0,3 meter över 
marknivå i förbindelsepunkt. Observera att utredningarna är baserade på det gamla 
höjdsystemet, vilket innebär att höjdangivelser i utredningarna ligger 9,96 meter över dagens 
nivåer. 
 
En planbestämmelse har införts som anger att lägsta nivå på färdigt golv är + 
26,7 meter.  
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Återvinning 

Vid entrétorget vid infarten till området anordnas ett gemensamt miljöhus med 
plats för källsortering/återvinning samt för uppställning av kärl för 
hushållsavfall för samtliga bostäder. Plats för kärl finns även vid varje bostad. 
Hämtning sker vid miljöhuset. 
 
El 

I områdets norra del, vid korsningen Streteredsvägen – Ullas Lyckas väg, finns 
befintlig 12 kV elledning. Befintliga nätstationer finns vid Ullas lyckas väg, 
Stenmursvägen och Sagåsen. Ett E-område för en ny nätstation 
(transformatorstation) har införts på plankartan. Nätstationen nås från Ullas 
Lyckas väg.  
 
Uppvärmning, fjärrvärmeledningar samt fiberkabel 

Byggnader ska utformas så att byggnadens primärenergibehov minimeras. Det 
finns möjlighet att ansluta bebyggelsen till fjärrvärmenätet. Vid val av 
energikälla ska i första hand förnyelsebara energikällor eller fjärrvärme väljas. 
 
Befintliga fjärrvärmeledningar ligger i södra delen av planområdet, samt utmed 
Ullas Lyckas väg. En del av fjärrvärmeledningen i södra delen av området, är 
konflikt med några av de föreslagna husen. Flyttning av ledningen på en 
begränsad sträcka behövs för att möjliggöra bebyggelsen. Befintligt samt delvis 
nytt läge för fjärrvärmeledningen säkerställs med u-område på plankartan. 
 
Fiber- samt telekabel 

Inom området finns även befintliga fiber och telekablar. Dessa är delvis 
samförlagda med fjärrvärmeledningarna. På vissa sträckor är ledningarna i 
konflikt med planerad bebyggelse och måste då omlokaliseras. Befintligt samt 
delvis nytt läge för  fiber- och telekabel utmed Ullas Lyckas väg säkerställs 
genom u-område. 
 

Räddningstjänstfrågor 
Behovet av brandvattenförsörjning ska tillgodoses. Tillgängligheten för 
räddningstjänst ska beaktas i samband med bygglov och bygganmälan.  
 
 

Miljökonsekvenser 
Naturmiljö 

Planförslaget har utformats så att Hagabäcken kan bevaras i sin befintliga 
stäckning. Inom planområdet finns ytterligare några mindre bäckfåror. I 
planarbetets har bedömts att det inte är möjligt att bevara samtliga av dessa 
fåror då området ska bebyggas. Delar av två bäckfåror inom området berörs av 
den föreslagna bebyggelsen. Dessa redovisas i dagvattenutredningens 
kartbilaga.  
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Den största grenen av Hagabäcken har kvar sina vindlingar och skyddande 
vegetation. Bäcken har normalt värde för den typen av biotoper. I det 
östligaste skogspartiet har bäcken något högre värde än i det ringlande partiet 
förbi de öppna markerna.  
 
Förutsebara hydrogeologiska effekter till följd av planerad 
exploatering 

För att studera utbredningen av förutsebar grundvattensänkning vid 
exploatering har denna simulerats i den hydogeologiska utredningen, i en 
översiktlig numerisk grundvattenmodell.  
 
Prognostiserad grundvattensänkning sträcker sig inte utanför planområdets 
gräns (se bild nedan) och bedöms inte inverka negativt på några motstående 
intressen. Trycksänkning i det undre magasinet uteblir helt. Detta resultat är 
enligt den hydrogeologiska utredningen helt i enlighet vad man kan förvänta 
sig inom aktuellt område med avseende på förekommande jordarter och 
uppbyggnad av det hydrauliska systemet. 
 

Bild: Prognostiserad grundvattensänkning, övre magasin.  
 
Simulerad grundvattenbortledning från exploateringsområdet uppgår till i 
medeltal 0,2 L/s, varav 0,03 L/s beräknas utgöra tillskott från undre magasin 
och 0,02 L/s avser dräneringsflöde i planerat avskärande grunt dike söder om 
exploateringsområdet. Resterande del utgörs av grundvatten bildat genom 
infiltration av nederbördsvatten över exploateringsområdet. Flödena ska ses 
som långtidsmedelvärden och dimensionerande maxflöde med avseende på 
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naturliga fluktuationer i nybildningen kan bedömas till ca 1,5 x medelvärdet, 
eller totalt ca 0,35 L/s. 
 
Grundvattenkomponentens bidrag till dagvattenavrinningen från 
exploateringsområdet kan således sägas vara liten, eller < 1 L/s. 
 
Slutsats 
Från den utredning som genomförts kan följande slutsatser dras: 
 
● Planerad exploatering förväntas inte orsaka någon förändring i 
grundvattensituationen som kan inverka negativt på omgivningen. 
 
● Bortledning av grundvatten från exploateringsområdet förväntas inte komma 
att bli av sådan storlek att dagvattensystem nedströms detsamma 
skulle påverkas mer än obetydligt.  
 
Sammantaget kan sägas att inget framkommit i den hydrogeologiska 
utredningen som visar att planerad bostadsbebyggelse skulle vara olämplig eller 
skulle riskera att medföra skada på enskilda eller allmänna intressen. 
 
 
Bedömning av vattenverksamhet 

Planen förutsätter att ett antal mindre åtgärder som bedöms rymmas inom 
anmälningspliktig vattenverksamhet. Bl.a. kulvertering av en kort sträcka av 
Hagabäcken där föreslagen kvartersväg korsar bäcken. Åtgärder i samband 
med exploatering kan eventuellt kräva dispens från förbud av markavvattning.  
  
 

Trafikbuller 

En trafikbullerutredning har utförts (WSP 2015-02-24). Resultatet av 
utredningen sammanfattas här.  
 
Riktvärdet för dygnsekvivalent ljudnivå, Leq,24h 55 dBA beräknas klaras vid 
alla fasader för detaljplaneområdet. 
 
Riktvärden för maximal och dygnsekvivalent ljudnivå på uteplats, LFmax ≤ 70 
dBA, respektive Leq,24h ≤ 55 dBA, beräknas klaras under förutsättning att 
uteplatser vid bostäderna närmast Ullas Lyckas väg kan förläggs sydost om 
husen. 
 
En planbestämmelse har införts som anger att bostäder som gränsar mot Ullas 
Lyckas väg skall ha minst en uteplats vars maximala ljudnivå inte överstiger 70 
dBA.  
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Genomförande 
 

ORGANISATORISKA FRÅGOR 
 

Tidplan 

 
Planarbetet beräknas ske enligt följande tidplan: 
 
Samråd:  april-maj 2013 
Granskning:  april - maj 2015 
Antagande:  3:dje kvartalet 2015 
Byggstart bostäder: 4:e kvartalet 2015 
  
 

Genomförandetid 

Planens genomförandetid är fem år från den dag då planen vinner laga kraft.  
 
Om staden inte ändrar eller upphäver planen fortsätter den att gälla efter 
genomförandets slut och ger byggrätt som tidigare. Efter genomförandetiden 
kan dock planen ändras eller upphävas utan att uppkomna, ej utnyttjade 
rättigheter behöver beaktas. 
 
Ansvarsfördelning, huvudmannaskap 

 
Ansvarsfördelning: 
Staden är huvudman för allmän plats inom detaljplaneområdet. Det rör sig om 
lokalgata, gc-väg och område avsett för naturändamål. Det innebär att det är 
Mölndals stad som är ansvarig för att anläggningarna byggs ut. Staden ansvarar 
också för den framtida driften av den allmänna platsen.  
 
Exploateringsanläggningar inom allmän plats: 
 
Lokalgata innefattar breddning av den befintliga gångbanan utmed Ullas Lyckas 
väg.  
 
GC-väg, med belysning innefattar den genomgående gc-vägen genom området.  
 
Natur, område längs med bäcken skall utgöras av natur, och inga åtgärder ska 
där vidtas.  
 
Fortum ansvarar för elförsörjning av området.  
 
Inom området finns befintliga fjärrvärmeledningar. Mölndal Energi ansvarar 
för eventuell fjärrvärmeförsörjning av området.  
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Exploatören ansvarar för att avskärande diken anläggs i planområdets södra 
och östra del. 
 
Exploatören utför och bekostar samtliga åtgärder inom blivande kvartersmark. 
 
Avtal och tillstånd 

Ett exploateringsavtal ska upprättas mellan Mölndals stad och exploatören. 
Avtalet ska vara träffat innan staden antar detaljplanen. I avtalet regleras de 
punkter som berör förhållandet mellan de två parterna. Exploatören ska, 
utöver de åtgärder som krävs på kvartersmarken, bekosta stadens alla åtgärder 
som är en följd av exploateringen. 
 
Avtal om fjärrvärme och fjärrvärmeledningar:  
Mellan Mölndal Energi och exploatören ska träffas ett avtal om villkoren kring 
befintliga ledningars flyttning i viss sträcka och om rätten att ligga kvar i övrig 
ledningssträckning. Ett avtal ska också träffas mellan parterna om området ska 
anslutas till fjärrvärme. 
 
Exploateringsavtalet mellan staden och exploatören skall godkännas av 
kommunfullmäktige senast vid samma tillfälle som detaljplanen antas. 
 
Övriga ledningar 
 
Fiber- samt telekabel 
Inom området finns befintliga fiber- och telekablar. Dessa är delvis 
samförlagda med fjärrvärmeledningarna. Ledningslägena syns inte vara 
tryggade med servitut. På vissa sträckor är ledningarna i konflikt med planerad 
bebyggelse och måste då omlokaliseras. Befintligt samt delvis nytt läge för  
fiber- och telekabel utmed Ullas Lyckas väg säkerställs genom u-område. 
Befintlig teleledning som sträcker sig i öst – västlig riktning genom 
planområdet, behöver omlokaliseras på hela sträckan.  
 
Befintligt vattenskyddsområde och vattendom 
Området berörs av ett befintligt vattenskyddsområde. Detta upprättades för att 
skydda två grävda brunnar. Brunnarna är tagna ur bruk och har fyllts med 
makadam. Enligt vattenförsörjningsplan för Mölndals stad har 
vattenskyddsområdet spelat ut sin roll.  
 
Det är exploatören som är ansvarig för att vattendom och 
vattenskyddsområdet som berör delar av planområdet upphävs.  
 
Vattenverksamhet 
Planen förutsätter att ett antal mindre åtgärder som bedöms rymmas inom 
anmälningspliktig vattenverksamhet. Bl.a. kulvertering av en kort sträcka av 
Hagabäcken där föreslagen kvartersväg korsar bäcken. Åtgärder i samband 
med exploatering kan eventuellt kräva dispens från förbud av markavvattning. 
Det är exploatören som är ansvarig för anmälan om vattenverksamhet samt ev. 
dispens från förbud mot markavvattning.  
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Biotopskydd 
Samtliga vattendrag i området kan vara biotopskyddade. Eventuella dispenser 
från biotopskyddet hanteras i samband med anmälan för vattenverksamhet. 
 
 
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 

 

Fastighetsbildning  

 
Allmän platsmark 
Staden förvärvar den mark som behövs för allmän plats från ägaren till 
Stretered 1:180 och från exploatören. Området förs genom en 
fastighetsreglering över till en av staden ägd fastighet.  
 
Fastighetsindelningsbestämmelse 
Med tanke på områdets speciella geohydrologiska förhållanden har en 
fastighetsindelningsbestämmelse införts som anger att utöver den befintliga 
Stretered 1:180 och ny fastighet inom E-område, så får kvartersmarken utgöras 
av endast två fastigheter. Det innebär att någon senare uppdelning av radhusen 
eller parhusen i egna fastigheter inte kommer att kunna ske.  
 
Servitut gångväg alternativt gemensamhetsanläggning 
Avsikten är att den befintliga gångvägen i planområdets västra del mellan 
Livered 1:329 och Ullas Lyckas är väg ska läggas om i delvis nytt läge. Rätten 
för Livered 1:329 att nyttja gångvägen kan tryggas i ett servitut. Alternativt kan 
gångvägen ingå i en gemensamhetsanläggning där Livered 1:329 och 
planområdets ena eller bägge fastigheter är delaktiga. 
 
Fastighetssamverkan, gemensamma anläggningar och ytor 
Om kvartersmarken från Stretered 1:1 delas upp i två fastigheter är avsikten att 
de två fastigheterna ska ha gemensamma anläggningar i form av kvartersvägar, 
gångväg, parkeringar, sophantering och grönytor. Eventuellt kan de avskärande 
dikena utgöra gemensam anläggning.  
 
Släntservitut 
Exploatören ska upplåta servitut inom kvartersmark för de slänter som behövs 
för gång- och cykelvägen samt för gångbana vid Ullas Lyckas väg.  
 
3D-fastighetsbildning 
På ett ställe korsar kvartervägen Hagabäcken. Det kan eventuellt bli aktuellt att 
bilda 3-d fastighet för överbyggnaden med kvartersvägen.   
 
Nätstation  
Ett E-område för en ny nätstation (transformatorstation) har införts på 
plankartan. Detta möjliggör egen fastighet avsedd för transformatorstation för 
områdets elförsörjning. Nätstationen nås från Ullas Lyckas väg.  
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EKONOMISKA FRÅGOR 
 

Kommunala exploateringskostnader 

 
Kostnader som uppstår för staden i samband med detaljplanens genomförande 
är: 
 

• Utbyggnad av kommunaltekniska anläggningar inom allmän platsmark, 
inom och utanför planområdet 

• Anläggande av allmänna va-ledningar i samband med 
iordningsställandet av allmän plats. 

 
 
Kostnader för fastighetsägare/exploatör 
 
Exploatören ska stå för de kostnader som föranleds av exploateringen. 
 
Exploatören svarar, genom exploateringsbidrag till staden, för delar av 
kostnader som uppkommer i samband med utbyggnaden av allmän plats inom 
och utanför planområdet.  
 
Vidare belastas exploatören av utgifter såsom all utbyggnad inom 
kvartersmark, flyttning av befintliga ledningar inom kvartersmark som påverkas 
av utbyggnaden, marksanering, fastighetsbildning, planavgift, mm. Exploatören 
belastas även av utgifter för bland annat anslutning av va, el, tele och 
fjärrvärme. 
 
Finansiering 

Utgifterna för de kommunaltekniska anläggningarna inom allmän plats inom 
och utanför planområdet hanteras i avtal mellan staden och exploatören. 
 
Planavgift 
Exploatören har förskotterat planavgift. Förskottet ska enligt träffat 
samarbetsavtal räknas av mot planavgift enligt taxa.  
 
Exploateringsanläggningar 
Exploatören bekostar anläggandet av samtliga exploateringsanläggningar som 
krävs för planens genomförande. I detta ingår även kostnader för projektering, 
tillstånd etc. 
 
Anläggningar på kvartersmark 
Exploatören bekostar genomförandet av byggrätterna och andra anläggningar 
på kvartersmarken.  
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Exploatören är ansvarig för att säkerställa att de gamla 
vattenbrunnarna/borrhålen är fyllda med makadam samt att samt riva ovan 
jord konstruktionen för pumpanläggningen. 
 
Fjärrvärmeledningar 
Mölndal energi och exploatören ska under samrådstiden diskutera villkoren för 
flyttning eller annan åtgärd berörande ledningarna.  
 
 
Fastighetsbildning 
Mölndals stad bekostar fastighetsbildning för att överföra mark från Stretered 
1:180 till en av staden ägd fastighet. Resterande fastighetsbildning som krävs 
för planens genomförande står exploatören för. 
 

TEKNISKA FRÅGOR 
Fjärrvärmeledning 
Inom planområdet finns flera fjärrvärmeledningar. Ledningslägena syns inte 
vara tryggade med servitut. Den grövre ledningen i nord/sydlig riktning står i 
konflikt med ett byggrättsområde och måste läggas om i en kortare sträcka. 
 
Fiber- och telekablar 
Inom området finns befintliga fiber- och telekablar. Dessa är delvis 
samförlagda med fjärrvärmeledningarna. Ledningslägena syns inte vara 
tryggade med servitut. På vissa sträckor är ledningarna i konflikt med planerad 
bebyggelse och måste då omlokaliseras.  
 
Gång- och cykelväg 
Staden är ansvarig för byggnation av gång- och cykelvägen utmed Hagabäcken 
samt utmed Ullas Lyckas väg.  
 
Gångväg 
Gångvägen i områdets västra del ska läggas om i nytt läge. Exploatören är 
ansvarig för att så sker. 
 
Avskärande diken och befintliga brunnar 
Exploatören är skyldig att anlägga och ansvara för driften av avskärande diken 
enligt dagvattenutredningen. 
 
Exploatören är ansvarig för att säkerställa att de gamla 
vattenbrunnarna/borrhålen är fyllda med makadam samt att samt riva ovan 
jord konstruktionen för pumpanläggningen. 
 
VA-ledningar 
Befintliga allmänna vatten- och spillvattenledningar som ligger inom 
planområdet kan ligga kvar. Anslutning av området till det allmänna va-nätet 
sker på ett ställe vid Ullas Lyckas väg. 
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Energikrav på byggnader 
Energieffektiv byggnation ska eftersträvas. Mölndals stad ställer krav på ny 
bebyggelse om en maximal energiåtgång som uppfyller krav i BBR.  
 
 

Medverkande tjänstemän  
 
Från staden har medverkat 

Johan Wiik Stadsbyggnadsförvaltningen/Planavd. 
Kenneth Fondén Stadsbyggnadsförsvaltningen/Planavd. 
Gustav Magnusson Stadsbyggnadsförvaltningen /Mark- och 
 exploateringsavd. 
Bo Rydström Stadsbyggnadsförvaltningen /bygglovavd. 
Jonas Larsson Tekniska förvaltningen 
Gun Kriström Miljöförvaltningen 
 
Medverkande exploatörer och konsulter 

Lars-Olof Lyrdal Tulebo Villastad 
PO Martinsson Tulebo Villastad 
Nisse Hasselöf QPG Arkitekter 
Åsa Ottosson WSP  
Maria Rimstedt WSP 
Sara Jorild WSP  
Patrik Lissel  WSP 
 
 
 
Kenneth Fondén 
Planchef 
 
 
 
Gustav Magnusson 
Exploateringsingenjör 

Johan Wiik 
Planarkitekt 
 
 

 


