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Detaljplan för  

Bostäder söder om Ullas Lyckas väg i Kållered. 
 
Mölndals stad 
Västra Götalands län 

 
SAMRÅDSREDOGÖRELSE 

TIDIGARE BEHANDLING 

Kommunstyrelsen beslutade 2011-10-26 § 244 att ta fram en ny detaljplan för Bostäder 
söder om Ullas Lyckas väg. Kommunstyrelsens planeringsutskott beslutade 2013-04-
16, § 34 att framtaget förslag till ny detaljplan skulle skickas ut på samråd. 
 
PLANENS SYFTE 

Planarbetet syftar till att möjliggöra utbyggnad av bostadsbebyggelse inom fastigheten. 
Planförslaget innebär att området bebyggs med 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.   

 

HUR SAMRÅDET BEDRIVITS 
Planförslaget har varit utsänt för samråd enligt under tiden 2013-04-25 t.o.m. 2013-05-
29. Under och i anslutning till samrådstiden har 17 yttranden kommit in. Ett 
samrådsmöte för sakägare och övriga intresserade hölls 2013-05-13. 
Minnesanteckningar från detta möte redovisas i bilaga 1.  
 
Inkomna yttranden sammanfattas och kommenteras nedan. Länsstyrelsens yttrande 
redovisas i sin helhet i bilaga 2.  Övriga yttranden finns att ta del av i sin helhet på 
Stadsbyggnadsförvaltningen i Mölndals stad.  
 
Efter samrådet har utredningar avseende bl.a. geoteknik, dagvatten och 
hydrogeologi kompletterats. Planförslaget har ändrats så att bebyggelse föreslås 
där det är möjligt att bygga utan grundläggning med pålar. De kompletterade 
utredningarna har granskats av SGI Konsult som stadens beställarstöd. Staden 
har vidare stämt av reviderad behovsbedömning samt kompletterade utredningar 
med länsstyrelsen. Länsstyrelsen har vid möte med staden 2015-02-24 meddelat att 
de delar stadens bedömning att det ändrade planförslaget inte innebär betydande 
miljöpåverkan, och därmed inte behöver miljöbedömas.      
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INKOMNA SYNPUNKTER OCH KOMMENTARER 

STATLIGA OCH REGIONALA ORGAN 

1. Länsstyrelsen  
(daterat 2013-05-27) 

Länsstyrelsens samlade bedömning 

Länsstyrelsen anser att det inte är klarlagt att marken inom planområdet är 
lämplig för bebyggelse.  
 

Synpunkter om sådant som kan aktualisera prövning 

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL 
och nu kända förhållanden att frågor som berör hälsa eller säkerhet eller till 
risken för olyckor, översvämning eller erosion måste lösas på ett tillfredställande 
sätt i enlighet med vad som anges nedan för att ett antagande inte skall prövas av 
Länsstyrelsen.   
 

 
Motiv för bedömningen 
Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§. 

 
Hälsa och säkerhet 
I tekniskt PM hydrogeologi beskrivs planområdet idag vara ”vattensjukt” och att 
grundvattenytan påträffas nära markytan. I samband med exploatering måste 
grundvattenytan i det övre magasinet sänkas av till ca 1,5 meter under markytan.  
 
Mot bakgrund av ett artesiskt tryck i ett undre grundvattenmagasin så kan det enligt 
planbeskrivningen, 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, försumpning av mark eller ökad belastning på 
dränerings- och dagvattensystemen inom området. 

 
Då den underliggande geotekniska utredningen inte utesluter behovet av pålning vilken 
kan penetrera det akviferskiljande lerlagret finner Länsstyrelsen att det inte är uppenbart 
att varken allmänna eller enskilda intressen skadas av grundvattensänkningen som 
därmed är att betrakta som tillståndspliktig vattenverksamhet (markavvattning) enligt 11 
kap 2 § MB. 
 
SGI har i ett separat yttrande, bland annat, sett det som viktigt att de geotekniska 
säkerhetsfrågorna alltid klarläggs för avsett planändamål med de belastningar som även 
vägar och verksamheter innebär och med hänsyn till livslängd hos bebyggelse och 
anläggningar med beaktande av förväntade klimatförändringar och 
omgivningspåverkan. Framkommer det att det erfordras åtgärder eller restriktioner för 
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att marken skall vara lämplig efter utredning enligt IEG Rapport 4:2010 alternativt 
6:2008 för lägst detaljerad utredningsnivå skall dessa regleras i detaljplanen. 
 

Kommentar:  
Efter samrådet har utredningar avseende bl.a. geoteknik, dagvatten och hydrogeologi 
kompletterats. Planförslaget har ändrats så att bebyggelse föreslås där det är möjligt att 
bygga utan grundläggning med pålar. De kompletterade utredningarna har granskats av 
SGI Konsult som stadens beställarstöd. Staden har vidare stämt av reviderad 
behovsbedömning samt kompletterade utredningar med länsstyrelsen. Länsstyrelsen har 
vid möte med staden 2015-02-24 meddelat att de delar stadens bedömning att det 
ändrade planförslaget inte innebär betydande miljöpåverkan, och därmed inte behöver 
miljöbedömas. 
 
 

Råd enligt 2 kap PBL. 
 

Naturmiljö 
Enligt naturvårdsverkets handbok 2012:1, utgåva 1, Biotopsskyddsområden, gäller 
följande:  
Om ett biotopsskyddsområde ingår i ett område som omfattas av en detaljplan som har 
upphört att gälla är det bara förordningen om områdesskydd som reglerar biotopen, och 
inte längre några bestämmelser i en detaljplan. Om definitionen för biotopen i FOM är 
uppfylld och biotopsskyddsområdet inte längre ligger i omedelbar anslutning till 
bebyggelse kan biotopsskyddsbestämmelserna då gälla fullt ut. Dispens krävs därmed 
för åtgärder som kan skada den skyddade biotopen. Om en ny detaljplan tas fram bör 
den skyddade biotopen beaktas i planeringen. 
Biotopsskyddet är inte utsläckt för de inom planområdet belägna biotoperna 
(bäckfårorna) om de ingått i en detaljplan som upphört att gälla. Kommunen behöver 
redogöra tydligt för vilka biotopskyddade objekt som kommer att beröras av 
detaljplanen, vilka skyddsåtgärder man tänker vidta för att minimera skada. 
Länsstyrelsen ser gärna att biotopsskyddade objekt kan bevaras inom planområdet 
genom planbestämmelse. Bedömer kommunen att skador på biotopskyddade objekt är 
oundvikliga och kräver dispens ska man även redogöra för hur dessa förluster ska 
kompenseras. För detta krävs särskilda skäl.  
 
Kommentar:  
I planförslaget har bebyggelsen utformats så att Hagabäcken kan behållas i sin 
nuvarande sträckning. Det bedöms dock inte vara möjligt att behålla samtliga bäckfåror 
då området ska bebyggas. Delar av två mindre bäckfåror i området berörs av den 
föreslagna bebyggelsen. Dessa redovisas på kartbilaga i dagvattenutredningen.  

 
 
Koppling till miljömålen 
Länsstyrelsen anser att den fysiska planeringen utgör ett viktigt verktyg för att uppnå 
miljömålen. PBL (2010:900) är direkt knuten till miljöbalken, enligt dess 2 kap 2 §. 
Miljömålen ska enligt miljöbalkspropositionen (1997/98:45) vara vägledande vid 
tillämpningen av miljöbalken. En översiktlig redovisning av miljömål på olika nivåer, 
det nuvarande miljötillståndet och planinnehållets förhållande till detta samt hur planen 
bidrar till att uppfylla miljömålen saknas, vilket gör det svårt att bedöma föreslagna 
åtgärder från miljösynpunkt. 
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Kommentar:  
Planbeskrivningen har kompletterats med en redovisning av de miljömål som har 
bedömts vara relevanta för detaljplanen.  
  
Klimatanpassning 
Länsstyrelsen anser att samtliga projekt bör ta hänsyn till effekterna av ett förändrat 
klimat. Klimatförändringar i form av ökad och intensivare nederbörd, höjda 
medeltemperaturer och värmeböljor, samt stigande havsnivåer, medför konsekvenser för 
i stort sett alla samhällssektorer och anpassningsåtgärder är därför nödvändiga.  
Det är viktigt att planområdets lämplighet över tid utreds utifrån en analys av relevanta 
klimateffekters inverkan på området, till exempel om ökad nederbörd kan medföra 
översvämningsrisk från höga flöden i närliggande vattendrag. Analysen bör sedan ligga 
till grund för beslut om lämplig markanvändning, lägsta nivå på grundläggning och gc-
väg i förhållande till bäcken/utjämningsmagasinet samt vilka eventuella 
klimatanpassningsåtgärder som behöver integreras i planförslaget för att möta effekterna 
av ett förändrat klimat. 
 
Kommentar:  
Dagvattenutredningen har reviderats efter samrådet. Lägsta nivå på färdigt golv 
regleras genom planbestämmelse på plankartan.  
 
Gestaltning av bebyggelse, grönområden och kommunikationsleder, social robusthet, 
tillgänglighet och användbarhet 
Då bäcken centralt genom det föreslagna bostadsområdet även tjänar som damm och 
utjämningsmagasin vid höga vattenflöden bör särskilt uppmärksammas riskerna med 
varierade vattennivåer. Särskilt ur barnperspektivet är det väsentligt att säkerställa att 
höga vattenflöden, varierande vattendjup eller instabila vattenmättade  slänter inte utgör 
risk för planområdets och närområdets lekande barn. I 3 kap 5 § Ordningslag 
(1993:1617) anges att brunnar, basänger och liknande anläggningar skall vara försedda 
med de säkerhetsanordningar som behövs med hänsyn till anläggningarnas belägenhet 
och beskaffenhet. Behovet av att säkerhetsanordningen ger ett tillräckligt skydd mot 
olyckor med barn skall särskilt beaktas.  
 
Kommentar:  
I det reviderade förslaget inför granskning ingår inte någon damm, däremot 
fördröjningsmagasin under mark. Synpunkterna från samrådet är därmed inte längre 
aktuella.  
 
Synpunkter enligt annan lagstiftning 
I tekniskt PM hydrogeologi beskrivs planområdet idag vara ”vattensjukt” och att 
grundvatten påträffas nära markytan. I samband med exploatering måste grundvattenytan 
i det övre magasinet sänkas av till ca 1,5 meter under markytan. I Västra Götaland gäller 
ett generellt förbud mot markavvattning enligt 11 kap 14 § miljöbalken och förordning 
(1998:1388) om vattenverksamhet. Länsstyrelsen anser att planen innebär 
tillståndspliktig markavvattning som kräver dispens från förbud. Länsstyrelsen får 
meddela dispens från ett förbud vid särskilda skäl. En sådan process bör inledas och 
prövas innan planen antas, bland annat för att utröna om det finns förutsättningar att 
lämna dispens och tillstånd mot markavvattning. Ytterligare föreslagna åtgärder i 
dagvattenutredningen kan komma att kräva anmälan om vattenverksamhet enligt 11 kap 
MB. 
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Kommentar:  
Efter samrådet har utredningar avseende bl.a. geoteknik, dagvatten och hydrogeologi 
kompletterats. Planförslaget har ändrats så att bebyggelse föreslås där det är möjligt 
att bygga utan grundläggning med pålar. 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. Mölndals stad och Länsstyrelsen har inlett en dialog i frågan om 
eventuellt tillståndspliktig markavvattning.   

 
Behovsbedömning 
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande miljöpåverkan på miljön. 
Länsstyrelsen bedömer dock att betydande miljöpåverkan, orsakat av planens 
genomförande, inte går att utesluta då planområdets lämplighet för bebyggelseavseende 
geotekniska och hydrogeologiska förhållanden såväl som säkerheten mot 
översvämningar och sättningar kan ifrågasättas. Samråd skall hållas med Länsstyrelsen 
om miljökonekvensbeskrivningens avgränsning och omfattning.  
 
Kommentar:  
Efter samrådet har utredningar avseende bl.a. geoteknik, dagvatten och hydrogeologi 
kompletterats. Planförslaget har ändrats så att bebyggelse föreslås där det är möjligt att 
bygga utan grundläggning med pålar. De kompletterade utredningarna har granskats av 
SGI Konsult som stadens beställarstöd. Staden har vidare stämt av reviderad 
behovsbedömning samt kompletterade utredningar med länsstyrelsen. Länsstyrelsen har 
vid möte med staden 2015-02-24 meddelat att de delar stadens bedömning att det 
ändrade planförslaget inte innebär betydande miljöpåverkan, och därmed inte behöver 
miljöbedömas. 
 

2. Statens geotekniska institut (SGI)  
(daterat 2013-05-22) 

 
SGIs yttrande avser geotekniska säkerhetsfrågor som t.ex. risker för naturolyckor som 
omfattar ras och skred.  
 
Geotekniskt underlag 
Jordlagren utgörs i huvudsak av lös lera med 3-9 m mäktighet. Leran gränsar i öster till, 
och underlagras av Göteborgsmoränen. Leran är mellansensitiv och i angränsande 
områden har det tidigare påträffats hösensitiv lera enligt det geotekniska underlaget. 
Grundvattentrycket i området under leran är artesiskt, och tidigare mätningar har visat 
även på en starkt ökande portrycksfördelning mot djupet. Hagabäcken rinner i öst-västlig 
riktning genom området. De centrala delarna av området är periodvis vattensjuka och det 
finns vassväxter här.  
 
Den geotekniska utredningen anser vi inte kan benämnas som detaljerad, vilket enligt 
IEG 4:2010, underlaget ska utgöras av vid upprättande av detaljplaner och nybyggnation. 
Bland annat är hållfastheten nu endast mätt i en punkt och som inte ligger i anslutning till 
valda beräkningssektioner. Äldre hållfasthetsmätningar (2 st redovisade) är belägna 
väster om det aktuella området. Beräkningssektion är tolkat utifrån höjdkurvor, och det 
framgår inte om bäcknivåerna är framtagna genom lodning. Antagen portrycksfördelning 
synes vara på den osäkra sidan i förhållande till de mätresultat som finns, samt att det 
känslighetsanalys hur förändring av portrycket påverkar stabiliteten i området. 
Erosionsförhållandena i bäcken finns inte redovisade och om det med tiden skulle kunna 
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ha någon negativ påverkan på stabiliteten. Redovisning av val av säkerhetsfaktor med 
utgångspunkt från gynnsamma/ogynnsamma förhållanden saknas och det framgår inte 
tydligt om beräkningarna är utförda med utgångspunkt från den markanvändning som 
planen medger.  
 
SGI ser det som viktigt att de geotekniska säkerhetsfrågorna alltid klarläggs för avsett 
planändamål med de belastningar som även tex vägar och verksamheter innebär och med 
hänsyn till livslängd hos bebyggelse och anläggningar med beaktande av förväntade 
klimatförändringar och omgivningspåverkan. Framkommer det att det erfordras åtgärder 
eller restriktioner för att marken ska vara lämplig efter utredning enligt IEG rapport 
4:2010 alternativt 6:2008 för lägst detaljerad utredningsnivå ska dessa regleras i 
detaljplanen.  
Sammanfattningsvis ser SGI inga hinder för fortsatt planläggning under förutsättning att 
ovanstående utreds vidare och synpunkter beaktas samt att om det framkommer behov av 
restriktioner/åtgärder säkerställs i detaljplanen på ett plantekniskt lämpligt sätt. 
 
 
Kommentar: Efter samrådet har utredningar avseende bl.a. geoteknik, dagvatten och 
hydrogeologi kompletterats. Planförslaget har ändrats så att bebyggelse föreslås där det 
är möjligt att bygga utan grundläggning med pålar. De kompletterade utredningarna 
har granskats av SGI Konsult som stadens beställarstöd. 
 

KOMMUNALA NÄMNDER OCH BOLAG 

3. Skolnämnden  
(daterat 2013-04-29) 

Skolnämnden översänder tjänsteskrivelsen som sitt yttrande i ärendet. 
 
De föreslagna nya bostäderna ligger i östra Kållered och innebär en förtätning i ett 
område som idag har utbyggd förskola och skola. Samrådshandlingen beskriver inte 
förskolor och skolor korrekt. Det finns tre förskolor i östra Kållered, Stretered, 
Vommedalen och Östergård. Det finns 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. Nuvarande prognos för östra 
Kållered visar att det finns tillräckligt med förskola i området men för skolan kan det 
inom några år finnas behov av kompletterande lokaler för yngre elever. Behovet beaktas 
i lokalresursplanering och investeringsbudget.  
 
Kommentar:  
Planbeskrivningen har justerats i enlighet med skolnämndens synpunkter.  

4. Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
(daterat 2013-05-21) 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut: 
Nämnden tillstyrker samrådshandlingen under förutsättning att följande riktvärden enligt 
Prop. 1996/97:53 inte överskrids. 
- 30 dB(A) ekvivalentnivå inomhus, 
- 45 dB(A) maximalnivå inomhus, 
- 55 dB(A) ekvivalentnivå utomhus (vid fasad), 
- 70 dB(A) maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad. 
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Dessutom att det görs en ny utredning om bergtäktens eventuella påverkan på 
planområdet, med inriktning på vilka byggnadskonstruktioner som lämpar sig. 
 
Kommentar:  
Trafikbullerutredningen som har gjorts som underlag för planen visar att riktvärdet för 
dygnsekvivalent ljudnivå beräknas klaras för samtliga fasader inom för 
detaljplaneområdet. Riktvärden för ekvivalent-och maximal ljudnivå på uteplats, 
beräknas klaras under förutsättning att uteplatser vid bostäderna närmast Ullas Lyckas 
väg kan förläggas sydost om husen. En planbestämmelse har införts som anger att 
bostäder som gränsar mot Ullas Lyckas väg ska ha minst en uteplats vars maximala 
ljudnivå inte överskrider 70 dBA .  
 
Den geotekniska utredningens avsnitt som behandlar vibration har kompletterats. För 
att minska de kännbara vibrationerna så bör bl.a. byggnader med stora takspann utföras 
med försiktighet och valvverkan undvikas. Husens konstruktioner bör anpassas så att 
resonans inte uppstår.   
 

5. Kultur- och fritidsnämnden 
(daterat 2013-05-30) 

I planen finns ytor avsatta för en gemensamhetsanläggning som skall inrymma bland 
annat lekplats/parklek. Då äldre barns behov till viss del täcks av den närbelägna 
näridrottsplatsen så är det främst de små barnens behov som behöver tillgodoses i 
området. Därför behöver en tydligare beskrivning av vilka ytor som tänks för 
lekplats/parklek göras, eller tydliggöras genom planbestämmelser. Gestaltning av detta 
bör också göras i planhandlingarna.  
 
Inom planområdet finns två informationsskyltar tillhörande den natur- och kulturstig som 
passerar genom området. Dessa bör nämnas i planhandlingarna för att kunna placeras ut 
på rätt ställe när området är bebyggt. 

Kommentar:  
Planbeskrivning och plankarta har kompletterats med information om möjlighet att 
anordna lekytor för mindre barn inom planområdet. Beskrivningen har även 
kompletterats med information om befintlig natur- och kulturstig genom området.   

6. Gatunämnden 
(daterat 2013-06-14) 

Gatunämnden lämnar tjänsteskrivelsen som yttrande i ärendet. 
 
Gator, trafik och parkering 
Området bedöms kunna matas från Streteredsvägen/Ullas Lyckas väg. 
Fyrvägskorsningen Ullas Lyckas väg/infart till området ska utformas så att god sikt 
erhålls. En hastighetsöversyn kommer att genomföras i Kållered på sikt. Ullas Lyckas 
väg kommer att ingå i översynen. Inom området ska korsningen gång- cykelväg/bygata 
utformas så att gång- och cykeltrafiken är primär.  
 
Kollektivtrafik 
Befintliga busshållplatser på Streteredsvägen bedöms vara tillräckliga. 
 
Park 
Utgrävning av Hagabäcken görs med flacka slänter så att gräsklippning kan göras med 
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åkgräsklippare. Utformning av dammen görs i samråd med stadsmiljö. Allmänna 
gräsytor i angränsning till gång- och cykelbana och Hagabäcken bör skötas av 
bostadsrättföreningarna genom avtal. 
 
Vatten och avlopp 
Området föreslås matas via anslutningar i Ullas Lyckas väg. Området kommer att ingå i 
kommunens verksamhetsområde för vatten, spill och dagvatten. Placering av 
vattenmätare görs i speciellt mätarhus alternativt en mätarbrunn, utformning görs i 
samråd med VA-avdelningen. Det kan finnas befintliga dränerande åtgärder i området i 
form av makadamdiken etc. Det är viktigt att identifiera dessa befintliga åtgärder och 
säkerställa att funktionen bibehålls efter exploatering. Utloppsbrunnen för dammen 
utformas så att fördröjning sker även vid mer frekvent nederbörd. Breddning från 
dammen ska ske på ett säkert sätt så att det inte föreligger risk att påverka nedströms 
bebyggelse negativt. 
 
Renhållning och återvinning 
Förslaget med ett miljöhus och möjlighet till tunna vid varje bostad innebär risk att man 
istället för att slänga hushållsavfall i tunnan och återvinningsmaterial i miljöhuset istället 
slänger allt sitt avfall i tunnan. Man bör få möjlighet att slänga allt avfall i ett miljöhus. 
Avståndet mellan bostäderna och miljöhuset bör inte vara mer än 50 meter. 
 
Ekonomi 
Tekniska förvaltningen förutsätter att exploatören tar alla kostnader som krävas för 
planens genomförande. En VA-anslutningsavgift kommer att tas ut för varje ny 
anslutningspunkt som skapas. 
 
Kommentar:  
I det reviderade förslaget inför granskning ingår inte någon damm, däremot 
fördröjningsmagasin under mark. Synpunkterna från samrådet avseende dammen är 
därmed inte längre aktuella. 
 
Planförslaget är utformat så att det är möjligt att lämna både hushållsavfall och 
återvinningsmaterial i miljöhuset vid infarten till området. Det ska även vara möjligt att 
ha en tunna vid varje bostad för att uppfylla kravet på maximalt avstånd 50 m mellan 
bostad och avlämningsplats för hushållsavfall. Då det är planerat för 
bostadsrättsföreningar i området så kan ev. en lösning vara att föreningens 
fastighetsskötare ansvarar för att transportera tunnorna vid bostäderna till miljöhuset.  
 

7. Mölndals Energi Nät AB 
(daterat 2012-05-21) 

Mölndal Energi nät har inga synpunkter på planförslaget, då området ligger utanför deras 
verksamhetsområde. 
 
Kommentar:  
Stadsbyggnadsförvaltningen noterar.  

8. Mölndals Energi AB Fjärrvärme 
(daterat 2013-06-03) 

Förnyelsebar fjärrvärme från Mölndals Energis biobränsleeldade kraftvärmeanläggning i 
Riskulla, är koldioxidneutral och anläggningen producerar både el och fjärrvärme. Under 
sommaren när kraftvärme stängs av för underhåll och översyn används ren spillvärme för 
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att förse Mölndal med fjärrvärme. Sammantaget innebär det att fjärrvärmen i Mölndal 
har synnerligen goda miljöegenskaper. 
 
Att använda fjärrvärme i kombination med värmepump ökar elanvändningen. En 
värmepump sänker behovet av köpt energi men styr inte mot åtgärder för effektivisering 
i byggnadens klimatskal. I dessa fall bör man ta hänsyn till utnyttjad primärenergi och 
därmed energiförbrukningens miljöpåverkan. Kortsiktiga vinster kommer att ätas upp av 
att man bygger fast sig byggnader som har ett fortsatt högt värmebehov.  
 
Ett bra alternativ till värmepump och kylmaskiner är vad man brukar kalla ”sorptiv 
kyla”. Sorptiv kyla försörjer fastigheten med värme och kyla allt efter behovet.  
Aggregaten använder värme för att skapa kylan, inga miljöfarliga köldbärare, inga 
kompressorer eller kondensorfläktar och en betydligt lägre elförbrukning jämfört med 
kompressorer. Värmeåtervinningen i fastigheten förbättras avsevärt under den kalla 
årstiden. Ur primärenergi synpunkt en mycket bra lösning.  
 
I planområdet finns två befintliga ledningar som kommer i konflikt med planerade 
byggnader. Kostnaderna för flyttningar alternativt andra förändringar av våra ledningar, 
kommer att debiteras den som påkallar densamma. Innan eventuella åtgärder utförs skall 
skriftlig beställning ha erhållits. 
 
Kommentar:  
Synpunkterna är förmedlade till exploatören Tulebo Villastad. Fjärrvärmeledningen i 
planområdets sydvästra del behöver delvis omlokaliseras för att möjliggöra den nya 
bebyggelsen. Ny och befintlig sträckning regleras genom u-område på plankartan.  
 

BERÖRDA SAKÄGARE OCH ÖVRIGA 

9. Södra Livereds samfällighetsförening 
(daterat 2013-05-26) 

En exploatering av området kommer att innebära ett tillskott av trafik på Ullas Lyckas 
väg. Enligt samrådsunderlaget planeras utfart från området mittemot utfarten från Norra 
Livereds samfällighetsförening. Denna korsning är redan idag, framförallt beroende på 
dålig sikt, drabbad av en del incidenter. Åtgärder bör därför vidtas för att förbättra 
trafiksäkerheten.  
 
Korsning av gc-vägen bör ordnas så att fordon inte riskerar bli stående på gc-banan vid 
utfart från området.  
 
Utfarten mot Streteredsvägen bör förbättras. Vid vinterväglag är det svårt att ta sig ut på 
Streteredsvägen eftersom utfarten sker i uppförsbacke.  
 
Åtgärder för att förhindra privatisering av allmänplatsmark genom området bör vidtas.  
 
Befintlig stig mellan Migrationsverket och Ullas Lyckas väg bör permanentas alternativt 
flyttas. 
 
Bullerdämpande åtgärder bör placeras nära de nya bostäderna inte i omedelbar 
anslutning till Ullas Lyckas väg. Hänsyn bör i detta sammanhang även tas till befintlig 
bebyggelse väster om Ullas Lyckas väg. 
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Hastighetsdämpande åtgärder på Ullas Lyckas väg bör genomföras då trafiken ökar. En 
sänkning av hastigheten till 40 km/h i kombination med fartgupp är önskvärt.  
 
Kommentar:  
Korsningen vid utfarten från den föreslagna bebyggelsen och Ullas Lyckas väg behöver 
detaljstuderas med syfte att hitta en så säker lösning som möjligt.  Bl. a. för att skapa 
god sikt samt eventuella fysiska åtgärder för att dämpa hastigheten på Ullas Lyckas väg. 
Gc-vägen vid korsningen kan ev. göras förhöjd för att betona prioriteringen av gc-
trafiken.  

 
Även vid utfarten mot Streteredsvägen behöver siktförhållanden och ev. underhåll ses 
över.  
 
Tanken är att befintlig stig mellan Migrationsverket och Ullas Lyckas väg ska vara kvar. 
Avsikten är dock inte att Mölndals stad ska äga och handha driften av den.  
 
Se kommentarer till miljö- och hälsoskyddsnämndens yttrande angående buller. 
 

10. Boende på Ullas Lyckas väg mfl. 
(daterat 2013-05-26) 

Synpunkter har lämnats av ägaren till Livered 1:55 mfl. Namnunderskrifter från 23 
närboende har inlämnats. Följande synpunkter har framförts: 
 
Infart, till nya området, från Ullas Lyckas väg anses olämplig p.g.a. att antal fordon 
redan idag nästan är för mycket efterson stor procent boende redan har 2 alt. 3 fordon per 
hushåll.  
 
Uppfarten till Streteredsvägen är brant och vintertid problematisk eftersom utfartsplatån 
endast tillåter en bil per gång att stå startklar. Plogning i backen har ingen hög priorietet 
och följande fordon får stora problem upp och ut på Streteredsvägen.  
 
 Att göra rondell är inte lämpligt p.g.a. busstrafik upp och ner till/från Tulebo. Dessutom 
saknas markyta för rondell. Idag måste vi lämna företräde för bussar eftersom de behöver 
stor svängradie och utnyttjar båda körfälten.  
 
På samrådsmötet informerades att gångvägen utmed Ullas Lyckas väg ska breddas för att 
bli en gc-väg. Detta är ingen bra lösning eftersom cyklar och mopeder redan idag kör för 
fort nedför backen. En plan korsning kommer att bli livsfarlig då det redan idag har 
förekommit flera olyckor vid utfarten. Med en ny plankorsning följer även nya 
farthinder, bättre siktförhållanden, hastighetsbegränsning, bestämmande av huvudväg 
(lämna företrädesskyltning) samt ingrepp på befintliga fastigheter. Det behövs även ett 
tydligt övergångställe för detta kommer att bli den genaste vägen ner till skolor, fritids 
och dagis.  
 
Befintlig infart till Ullas Lyckas väg 2-68 klippte av en ”underjordisk bäck” och skapade 
vatten/dräneringsproblem för flera tomtägare. Troligen finns det ytterligare en 
”underjordisk bäck” söder om Ullas Lyckas väg. Övriga befintliga bäckar och 
dagvattendamm vid den stora bäcken måste göras på ett sådant sätt att redan befintliga 
fastigheter inte får sämre markförhållanden. Ny och mycket bättre dränering utmed hela 
södra sidan av Ullas Lyckas vägskulle vara önskvärd och kanske ett krav för denna nya 
bebyggelse. 
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Bullersituationen verkade inte klar på samrådsmötet 20130513 i Streteredsskolan. Detta 
oroar oss då det kommer att vara diverse byggtrafik under ett helt års tid. För framtid 
talades det om bullerplank. Blir detta aktuellt måste varje fastighetsägare norr om Ullas 
Lyckas väg få ha synpunkt om utseende m.m. 
 
Nytt förslag till infart söder om det nya området. 
 
Fördelar: 
Treväg-korsning med Streteredsvägen finns redan. 
Kortare väglänk, över befintlig bäck, mellan de båda byggområdena, än dagens planering 
Befintlig gångväg nyttjas ur området utan att behöva korsa Ullas Lyckas väg. Ger större 
säkerhet för barn. 
Denna infart anlägges lätt genom att bredda befintlig gc-väg söderifrån till dess man 
delar upp infarten till två. Detta skapar även lugnare trafiksituation för de boende. Det 
verkar även som att när man delar vägen så kan detta göras innan den stora bäcken. 
Den gemensamma sopstationen placeras i södra ändan på området vilket gör att 
renhållningsfordon inte behöver köra in mellan husen.  
 
 
Kommentar:  
Staden har bedömt att det är en fördel om befintlig gångbana utmed Ullas Lyckas väg 
kan breddas så att även cyklister kan färdas där. Korsningen Ullas Lyckas väg och 
Liveredsvägen behöver dock detaljstuderas med syfte att hitta en så säker lösning som 
möjligt.    
 
Exploatören och staden saknar rådighet över den mark som berörs av den föreslagna 
alternativa tillfartsvägen till den nya bebyggelsen. Den alternativa tillfartsvägen skulle 
innebära en vägförlängning för flertalet boende som ska åka norrut. Den ökade 
kostnaden för utbyggnad enligt alternativa tillfart skulle vidare belasta tillkommande 
bostäder. Marken i planområdets östra del i stadens naturvårdsprogram med 
ekskog/ädellövskog klass II, som torde påverkas av den föreslagna alternativa 
vägsträckningen.  Stadens samlade bedömning att tillfart från Ullas Lyckas väg är det 
rimligaste alternativet att trafikförsörja området. Antalet bostäder har vidare reducerats 
i planförslaget jämfört med tidigare samrådsförslag, vilket innebär något mindre 
trafikalstring (52 bostäder jämfört med 69 i tidigare förslag.)  
 
Geoteknik- och vattenfrågorna är extra utredda i detaljplanen. 
 
Den i samrådet föreslagna dammen utmed Hagabäcken, finns inte med i det ändrade 
granskningsförslaget. 
 
Se kommentarer till Södra Livereds samfällighetsförening angående trafiksäkerhet.  
 
Se även kommentarer till miljö- och hälsoskyddsnämndens yttrande angående buller. 

 

11. Ägare till Livered 1:55. 
(daterat 2013-05-28) 

Synpunkter med förslag till ny anslutningsväg har lämnats av ägaren till Livered 1:55. 
Foton bifogas. 
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Kommentar:  
Se kommentarer till yttrande nr 13. 
 

12. Ägare till Livered 1:62. 
(daterat 2013-05-14) 

Är inte generellt emot att området får lite nya bostäder. Fastighetsägaren frågar sig hur 
mycket negativ påverkan på befintligt område närmast Ullas Lyckas väg blir. Det 
påpekas att det före samrådet inte har givits någon information om planerna.   
Ägaren förordar den alternativa tillfartsvägen som framfördes vid samrådsmötet, dvs 
från infarten till Sagåsen.   
 

Kommentar:  
I planarbetet har eventuella konsekvenser för omgivande bebyggelse utretts, bl.a. i den 
hydrogeologiska utredningen som utgör underlag för detaljplanen. Av utredningen 
framgår att planerad exploatering inte förväntas orsaka någon förändring i 
grundvattensituationen som kan inverka negativt på omgivningen. 
 
Plansamrådet är det tillfälle då planförslaget skickas ut till bl.a. berörda fastighetsägare 
och boende för möjlighet att lämna synpunkter. Annonsering om samrådet har skett i 
Göteborgsposten, Mölndalsposten samt på stadens hemsida, där planförslaget också 
finns tillgängligt. Det följer stadsbyggnadsförvaltningens rutiner och är förenligt med 
gällande lagstiftning (Plan-och bygglagen).   
 
Se kommentarer till yttrande nr 13 avseende alternativ tillfartsväg. 
 

13. Räddningstjänsten Storgöteborg 
(daterat 2013-05-21) 

Överväganden  
Insatstid 
Insatstiden är normalt under 10 minuter. 
 
Räddningstjänstens tillgänglighet  
I detaljplanen nämns att räddningstjänstens tillgänglighet till kommande bebyggelse ska 
beaktas i samband med bygglov och bygganmälan.  Inför kommande mer detaljerad 
planering vill Räddningstjänsten upplysa om följande: För att säkerställa tillgängligheten 
för utryckningsfordon behövs en minsta körbredd på 3 meter, en portalbredd på 3,5 
meter, en svängradie på 7 meter och att vägen ska tåla ett axeltryck på minst 10 ton. 
Utryckningsfordonet ska i en akut situation kunna komma så nära de aktuella 
byggnaderna att avståndet mellan fordon och husets entré inte överstiger 50 meter.  
 
Vatten för brandsläckning 
I detaljplanen nämns att behovet av brandvattenförsörjning ska tillgodoses. Enligt 
räddningstjänstens bedömning finns inte vatten för brandslängning i tillräcklig 
omfattning inom planområdet. Räddningstjänsten anser att en utbyggnad av 
brandpostnätet erfordras för att detta ska tillgodoses.  
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Riskhänsyn 
Enligt räddningstjänstens bedömning finns inga verksamheter i närheten av 
detaljplaneområdet som erfordrar en riskutredning. 
 
Bedömning: 
Räddningstjänsten har inget att erinra mot detaljplanen i samrådsskedet. 
  
 
Kommentar:  
Stadsbyggnadsförvaltningen noterar. Synpunkterna har förmedlats till exploatören.   

14. Svenska Stadsnät 
(daterat 2013-05-07) 

Idag har Svenska stadsnät i större omfattning fiber och kabel inom området. Längs efter 
Ullas Lyckas väg, samt från Ullas Lyckas väg mot Migrationsverket. Fiberkabeln är lagd 
i samband med fjärrvärmen. Fibernätet i samma område innehåller samhällskritiska 
förbindelser. En eventuell flytt eller växling behöver projekteras i god tid innan 
byggnation. Byggherren bör senast 6 till 12 månader innan projektstart kontakta Svenska 
stadsnät.  En växling alternativt flytt skall bekostas av den part som begär förflyttningen. 
Vid schakt i närheten av ledningssträckorna behöver kabelvisning begäras via Mölndal 
Energi. Utöver ovan har Svenska Stadsnät inget att erinra mot detaljplanen.  
 
Kommentar:  
Synpunkterna har förmedlats till exploatören. 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 redovisas som u-område på 
plankartan. 

 

15. Vattenfall Eldistribution AB   
(daterat 2013-05-13) 

Vattenfall Eldistribution AB har inget att erinra mot planen då de inte har några 
anläggningar inom planområdet.  
 
Kommentar:  
Stadsbyggnadsförvaltningen noterar. 

16. Skanova   
(daterat 2013-05-06) 

Skanovas anläggning inom aktuellt exploateringsområde består av markförlagd 
kanalisation innehållanden kablar samt direktförlagda kablar (ej kanalisation). Läget för 
dessa framgår av bifogad karta.  
 
Skulle byggnation inom bli aktuellt inom de områden där Skanovas anläggningar 
befinner sig så önskar vi ligga kvar i aktuellt läge. Skulle undanflyttningar av Skanovas 
anläggningar bli aktuellt så bekostas dessa av exploatören. För offert och beställning av 
undanflyttning kontakta Skanova via e-post skanova-remisser-goteborg@skanova.se 
minst fyra månader innan påbörjat arbete. För digitala kartor samt utsättning av kablar 
hänvisas till www.ledningskollen.se.  
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Kommentar:  
Befintlig teleledning som sträcker sig i öst – västlig riktning genom planområdet, 
behöver omlokaliseras på hela sträckan för att möjliggöra den nya bebyggelsen.  

17. Fortum   
(daterat 2013-04-29) 

Beroende på utformning av området och elbehovet, måste en ny nätstation 
(transformatorstation) placeras inom området. Minsta horisontella avståndet mellan 
nätstation och närmaste byggnadsdel får ej understiga 5 meter. Den nya nätstationen 
måste kunna nås med lastbil för framtida drift- och underhållsarbete. För att klara 
områdets elförsörjning måste nya jordkabelledningar läggas till den nya nätstationen och 
från befintliga nätstationer och den nya nätstationen till de olika huskropparna. Alla 
schaktningsarbeten för områdets elförsörjning inom planområdet bekostas av 
exploatören. Fortum önskar att i god tid bli kontaktade av exploatören för eventuell 
samordning och samförläggning i området. I övrigt har Fortum inget att erinra mot det 
upprättade planförslaget.  
 
Kommentar:  
Ett E-område för ny nätstation har införts på plankartan. Nätstationen nås från Ullas 
Lyckas väg. Synpunkterna har förmedlats till exploatören.  

 
 

SAMMANFATTNING 
Efter samrådet har utredningar avseende bl.a. geoteknik, dagvatten och hydrogeologi 
kompletterats. Planförslaget har ändrats så att bebyggelse föreslås där det är möjligt att 
bygga utan grundläggning med pålar.  

 
STÄLLNINGSTAGANDEN 
 
Föreslagna ändringar i samrådsförslaget 
Planhandlingarna föreslås ändras enligt följande: 
 
●Planförslaget bearbetas så att bebyggelse föreslås inom de delar av planområdet där 
grundläggning kan utföras utan pålning. 
 
Synpunkter som inte har blivit tillgodosedda  
 
● Alternativ tillfartsväg till den nya bebyggelsen från befintlig infart till 
migrationsverket. 
 

FÖRSLAG TILL VIDARE HANDLÄGGNING 
Planeringsutskottet beslutar att bearbeta detaljplanen enligt samrådsredogörelsen och 
därefter ställa ut planen för granskning enligt 5 kap 21 § Plan- och bygglagen 
(2010:900).  
 
 
Kenneth Fondén Johan Wiik 
Planchef Planarkitekt 
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Bilaga 1  
 
 
 
 
Detaljplan för 
Bostäder söder om Ullas Lyckas väg 
Mölndals stad 
Västra Götalands län 
 
 

 
SAMRÅDSMÖTE – minnesanteckningar 
 
SAMRÅD 
Detaljplanen är utsänd på samråd under tiden 25 april tom 29 maj 2013. In-
formations- och samrådsmöte hölls den 13 maj 2013 i Streteredsskolans matsal. 
 
Till mötet kom 6 fastighetsägare och boende.  
Från kommunen deltog: 
Mikael Bengtsson, Tekniska förvaltningen 
Kenneth Fondén, Stadsbyggnadsförvaltningen 
Eva Engman, Stadsbyggnadsförvaltningen 
Johan Wiik, Stadsbyggnadsförvaltningen 
 
 
Lars-Olof Lyrdal, Tulebo Villastad 
Per-Olof Martinsson, Tulebo Villastad 
 
Samrådet inleddes med att Kenneth Fondén hälsade alla välkomna och beskrev 
bakgrunden för planärendet 
 
Johan Wiik beskrev planprocessen och därefter planförslaget. Johan Wiik in-
formerade om att samtliga planhandlingar och utredningar finns på kommunens 
hemsida.  
 
Mikael Bengtsson beskrev innehållet i utredningen om buller och även utred-
ningarna om geoteknik, hydrologi och dagvattenhantering. 
 
Per-Olof Martinsson informerade om att det nya området är tänkt för bostads-
rätter och att det kan bildas en eller två bostadsrättsföreningar. 
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DISKUSSION 
 
Flera personer tog upp trafik- och bullersituationen utmed Ullas Lyckas väg 
och vill att hastigheten på vägen sänks. Korsningen med Liveredsvägen är tra-
fikfarlig och där har hänt flera incidenter. Blir det bullerskyddsåtgärder även 
för bostäderna på andra sidan Ullas Lyckas väg? Korsningen vid Streteredsvä-
gen är dålig, med lutning som gör att bilar vintertid inte kommer upp på Strete-
redsvägen. Det är höga hastigheter på mopeder på den genom planområdet be-
fintliga gång- och cykelbanan likväl som för cyklande skolbarn på gångbanan 
utmed Ullas Lyckas väg. Den planerade infarten till området ökar olycksrisken. 
Svar: En översyn av hastigheter i hela Mölndal pågår. Där har frågan om has-
tigheten på Ullas Lyckas väg aktualiserats. Siktförbättrande åtgärder planeras 
för korsningen med Liveredsvägen. Bullerskyddsåtgärder som kan bli aktuella 
är plank eller skyddad uteplats. Eventuella åtgärder på korsningen med Strete-
redsvägen ses över i det fortsatta arbetet. Ökad bredd planeras på den befint-
liga gångbanan utmed Ullas Lyckas väg.  
 
Närvarande vill inte ha ett högt plank på bägge sida vägen. Det blir instängslat 
och otryggt. 
 
En person önskar att infarten till det planerade området läggs söderifrån, via 
Sagåsen. Där finns utrymme på Streteredsvägen att lägga en cirkulationsplats. 
Fler bilar som ska ut på Streteredsvägen via Ullas Lyckas väg innebär ökade 
problem i korsningen. Är det inte snålt tilltaget med bara en infart till området 
med tanke på situationen vid eventuell brand, olyckor etc.? 
Svar: Synpunkt om annan in-/utfart får övervägas i det fortsatta arbetet. 
 
Flera synpunkter om parkeringssituationen i den befintliga bebyggelsen fram-
förs. HSB:s område är underförsörjt med parkering. Det får inte bli för få plat-
ser i det nya området så att parkering spiller över till intilliggande befintliga 
områden. Närvarande ser gärna ett samarbete om skyltning m.m. mellan de 
olika samfälligheterna, befintliga och nytillkommande. 
Svar: En bilplats ges vid varje bostad. Utöver det samlas parkeringar till en 
plats utefter varje kvartersväg. 
 
En fråga ställs om den planerade bebyggelsen kan medföra påverkan på grund-
vattenpåverkan på norra sidan Ullas Lyckas väg? Idag är i vart fall en tomt, 
med bebyggelse grundlagd på pålar, påverkad av ytligt vatten. Vattnet rinner 
under Ullas Lyckas väg.  
Svar: Frågeställningen är extra utredd i ärendet. Ett ytligt liggande grundvat-
tenskikt ska dräneras ur och föras till Hagabäcken. Dit ska också planområ-
dets dagvatten föras. Bäcken ska fördröja avrinningen så att nedströms lig-
gande områden inte ska påverkas. 
 
Fråga ställs om utseende/gestaltning av den blivande bebyggelsen. Finns det 
risk att den nya bebyggelsen med sina ”tomter” hamnar för nära den allmänna 
gång- och cykelvägen, så att den blir ”privatiserad” för området? 
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Svar: Illustration över bebyggelsen, två våningar med flack taklutning, visas. 
Där visas också den tilltänkta avskärmningen av det ”privata” området i för-
hållande till gång- och cykelbanan. Plankartrans gräns mellan allmän plats 
och kvartersmark kan komma att ses över. 
 
Den gångbana från Sagåsen, som används, går i områdets västra del och måste 
finnas kvar. 
Svar: Tanken är att den ska finnas kvar, illustrationen kan förtydligas. Avsikten 
är dock inte att Mölndals stad ska äga och handha driften av den.  
 
Fråga ställs om det planeras för en avfallssorteringsanläggning som kan nyttjas 
av andra? Det är långt till de anläggningar som finns? 
Svar: Någon sådan finns inte med i planeringen.  
 
Fråga ställdes om det är kommunen som planterat och äger Oxelhäck vid Ul-
las Lyckas väg? 
Svar: Mikael Bengtsson tar med sig frågeställningen. 
 
Påpekades för stadens representanter att det finns ett gammalt mycket farligt 
skyddsrum vid Streteredsvägen i områdets sydöstra del som måste säkras. Lig-
ger på Mölndals stads mark. 
Svar: Påpekandet tas med för stadens förvaltare att åtgärda. 
 
Vid pennan 
Johan Wiik 
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