Planbeskrivning
Tillhörande detaljplan för bostäder m.m. inom fastigheten

Syltlöken 1
Toltorpsdalen, Mölndal

Dnr. PU 72/11

Granskningshandling
upprättad 8 november 2016

1

Information
Granskning pågår 17 november – 15 december 2016. Information om planförslaget lämnas av
planarkitekt Magnus Björned, 031 - 315 14 44, magnus.bjorned@molndal.se.

Planförfarandet
Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande (PBL 2010:900), se figur nedan.
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Handlingar
Detaljplanen består av plankarta med bestämmelser. Till planen tillhör denna planbeskrivning som ska
underlätta förståelsen av planförslagets innebörd samt redovisa de förutsättningar och syften som
planen har. Den har ingen egen rättsverkan. Avsikten är att den ska vara vägledande vid tolkningen av
planen.

Detaljplanen består av:
• Plan- och illustrationskarta i skala 1:400 med tillhörande planbestämmelser

Till detaljplanen hör:
• Planbeskrivning (denna handling)
•

Samrådsredogörelse

•

Grundkarta i skala 1:500 (finns på stadsbyggnadsförvaltningen)

•

Fastighetsförteckning (finns på stadsbyggnadsförvaltningen)

Utredningar:
• Bullerutredning, Norconsult AB, 2015-12-15.
•

Geoteknisk utredning, Sweco Civil AB, 2016-02-08.

•

Markteknisk undersökningsrapport (MUR), Sweco Civil AB, 2016-02-08.

•

Miljökontroll och efterbehandling, Sandström Miljö och säkerhetskonsult AB, 2015-08-25.

•

Riskbedömning av dokumenterad restförorening på OKQ8:s f.d. bensinstation 3316,
fastigheten Syltlöken 1, Mölndals stad, Orbicon AB, 2016-02-09.

•

Solstudie, Semrén + Månsson, 2016-02-09, reviderad 2016-05-09.

•

Analys gällande trafik och parkering, Tekniska förvaltningen i Mölndals stad, 2016-02-29.

•

Social konsekvensanalys, Stadsbyggnadsförvaltningen i Mölndals stad 2016-03-07.

•

Volymstudie, Semrén + Månsson 2016-05-09.

•

Dagvattenutredning, Tekniska förvaltningen i Mölndals stad 2016-10-24
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Planens syfte
Syfte
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett flerbostadshus i upp till fem våningar samt en mindre
närbutik i korsningen Toltorpsgatan – Bagerigatan i Toltorpsdalen. Planförslaget innebär även att en
förrådsbyggnad i två våningar uppförs mot Toltorpsgatan.

Bakgrund
På fastigheten Syltlöken 1 har det tidigare funnits en bensinmack följt av en bilverkstad och biltvätt.
Verksamheterna stängdes ned under 2014 och marken sanerades under våren 2015 för att uppfylla
kraven för känslig markanvändning, vilket tillåter en byggnation av bostäder inom fastigheten.
Kommunstyrelsen gav Stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag den 26 augusti 2015 att upprätta
detaljplan för bostäder m.m. på fastigheten Syltlöken 1.

Huvuddrag
Planförslaget möjliggör för uppförande av ett flerbostadshus i upp till fem våningar samt etablering av
en mindre butik. Förslaget inrymmer cirka 70 lägenheter. Samtliga lägenheter får egen balkong eller
uteplats och utöver det föreslås en gemensamhetsyta på huvudbyggnadens tak. Mot Toltorpsgatan
placeras en byggnad i två våningar som föreslås inrymma förrådsutrymme samt cykelparkering.
En mindre närbutik föreslås att etableras i fastighetens norra hörn i korsningen Toltorpsgatan Bagerigatan för att komplettera med kommersiell service som saknas i området idag. Närbutiken är
strategiskt placerad i anslutning till busshållplats samt gång- och cykelbana.

6

Plandata
Läge och avgränsning
Planområdet är beläget i Toltorpsdalen cirka tre kilometer nordväst om Mölndals innerstad och
omfattas idag av en grusyta. Syltlöken 1 avgränsas av Toltorpsgatan i öster, Bagerigatan i norr och
Fässbergsgatan i väster. I söder angränsar fastigheten till bostadsbebyggelse i två våningar.
Till Sahlgrenska universitetssjukhus är det cirka 1, 5 kilometer och till Chalmers är det cirka 2, 5
kilometer. Göteborgs stadskärna innanför vallgraven ligger cirka fyra kilometer norrut. Inom kort
avstånd finns både Safjällets- och Änggårdsbergens naturreservat.
Toltorp är ett klassiskt bostadsområde med övervägande majoritet småhus men det finns även inslag
av flerbostadshus i två-fyra våningar (se romerska siffror på bilden nedan).

Sahlgrenska

Guldheden

Krokslätt

Syltlöken 1

IV

Safjällets
naturreservat

IV
III

Änggårdsbergens
naturreservat

II

Bifrost

II

Mölndals
innerstad
Eklanda
Översiktligt ortofoto.

Ortofoto med plangräns (gul figur).

Areal och markägoförhållanden
Planområdet omfattar cirka 2000 m². Fastigheten ägs av Toltorp utveckling ekonomisk förening.
Fastighetsägare och rättighetshavare framgår av fastighetsförteckningen som är tillhörande planen.
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Behovsbedömning
Ny bostadsbebyggelse inom området bedöms överensstämma med miljöbalkens grundläggande
bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden i 3:e kapitlet. Området omfattas inte av
bestämmelserna enligt 4:e kapitlet och detaljplanen bedöms inte bidra till att miljökvalitetsnormerna
enligt 5:e kapitlet överskrids. Mölndals stad har bedömt att en miljökonsekvensbeskrivning inte
behövs för den aktuella detaljplanen.

Tidigare ställningstaganden
Riksintressen
Planområdet omfattar inga riksintresseområden enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken.

Översiktliga planer
Översiktsplanen för Mölndals stad 2006 anger planområdet som ”tätorts- och annan tät bebyggelse
huvudsakligen bostäder”.

Detaljplaner
För området gäller detaljplan SPL4769 som vann laga kraft 1961. Planen tillåter
område för ”Garage och därmed samhörande ändamål” till en byggnadshöjd om
4,5 meter. Genomförandetiden har gått ut.

Utklipp från gällande detaljplan. Syltlöken 1 markerad med röd figur.
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Vision Mölndal 2022
Staden har tagit fram en gemensam framtidsbild som beskriver Mölndal 2022. Vision Mölndal 2022
beskriver vad Mölndal som helhet ska vara för typ av stad och vilka kvalitéer i samhällslivet och i
stadsbilden som ska eftersträvas. Visionen ska foga ihop olika delar i utvecklingen så att en bra och
balanserad helhet mellan regional utveckling, stadsutveckling, näringslivs- och samhällsutveckling
samt kommunal service kan uppnås. Visionens tre fokusområden ger en beskrivning av Mölndal 2022:
• En modig stad med tydlig historia
• Mölndal förstärker Västsverige
• En hållbar stad där vi växer och mår bra
Föreslagen detaljplan ligger i linje med stadens vision då en utveckling av lägenheter på platsen bidrar
till ett ökat bostadsbyggande i kollektivtrafik läge där viss service och teknisk infrastruktur finns att
tillgå.

Kommunfullmäktiges nämndmål
Kommunfullmäktige har antagit 11 mål som kan kopplas till Vision Mölndal 2022. Målet att
bostadsbyggandet ska öka och möta kravet på en hållbar tillväxt är ett av dessa (KF-mål nummer 5).
Staden ska bland annat planera för ett minskat bilberoende och nybyggda bostäder ska ligga inom 400
meter från en kollektivtrafikhållplats med minst 15-minuterstrafik i högtrafik.

Mölndals miljömål
Mölndals stad har, med utgångspunkt från de nationella miljökvalitetsmålen, antagit 20 lokala
miljömål som ska vara genomförda 2022. Nedanstående har mer bäring för aktuellt projekt på
Syltlöken 1 än de övriga:
2. Halten kvävedioxid vid bostäder, skolor och förskolor ska i Mölndal inte överskrida 60 μg/m3 luft
fler än 175 timmar per år eller 20 μg/m3 luft som årsmedelvärde.
3. Halten partiklar (PM10) vid bostäder, skolor och förskolor i Mölndal ska inte överskrida 15 μg/m3
luft som årsmedelvärde eller 30 μg/m3 luft som dygnsmedelvärde.
15. Alla invånare i Mölndal ska ha tillgång till minst ett grönområde inom 300 m.
18. Ingen ska bo i flerbostadshus med radonhalter över 200 Bq/m3 luft som årsmedelvärde.
19. Andelen personresor som utförs med cykel ska vara minst 12 procent och med kollektivtrafik
minst 25 procent.
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Förutsättningar
Mark och vegetation
Fastigheten består idag av ett grusupplag utan byggnader och enstaka träd och mindre gräsytor intill
trottoarerna i planområdets utkanter. Marknivån för området är cirka +43 över nollplanet.

Planområdet består idag av ett inhägnat grusupplag.

Fornlämningar och kulturhistoria
Planområdet innehåller inga kända fornlämningar och inte heller någon bebyggelse av
kulturhistoriskt värde.

Bebyggelse
Inom planområdet finns det idag inga byggnader. Angränsande bebyggelse i norr är ett flerbostadshus
i fyra våningar och i söder småhus i en och en halv plan. I väster angränsar planområdet till
flerbostadshus i två och tre våningar.

Flerbostadshus vid Fässbergsgatan, väster om planområdet.

Flerbostadshus vid Bagerigatan norr om planområdet.

Angränsande villor i söder.
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Service
Kommunal service
Drygt 400 meter söder om planområdet ligger Toltorpsskolan (F-5) samt två förskolor, varav en är i
privat regi. Drygt 1,5 kilometer nordost om fastigheten ligger Sörgårdsskolan som är en
högstadieskola samt Sörgårdens äldreboende. Det finns även ett äldreboende, Fässbergshemmet, i
Bifrost cirka en kilometer söderut.
Kommersiell service
Drygt 1, 5 kilometer söderut, i Bifrost, finns en matbutik med postkontor. I Krokslätt, ungefär en
kilometer österut, finns ett mindre antal restauranger. Övrig kommersiell service finns i Mölndals
innerstad cirka tre kilometer söderut. Till centrala Göteborgs utbud av kommersiell service är det
ungefär fyra kilometer.

Sociala aspekter
Inga aktiviteter eller offentliga platser finns idag inom planområdet. I närområdet där planområdet
ingår är medelinkomsten lägre än medelinkomsten för kommunen. Den eftergymnasiala utbildningen
är däremot högre inom området, ca 55 % gentemot kommunens ca 31%. Medelåldern är ca 38 år i
området, och i kommunen drygt 39 år.
Närområdet består av mycket småhus. Dock finns det en del flerbostadshus längs med Toltorpsgatan.
Toltorpsgatan är en viktig gata som ligger nord- sydlig riktning och binder samman Mölndal med
Göteborg (Sahlgrenska/Guldheden). Gatan trafikeras av bil- och kollektivtrafik. Längs med gatan finns
få övergångsställen i öst- västlig riktning, samt få hastighetsnedsättande moment. Detta gör att gatan
bildar en typ av barriär för framförallt barn och äldre. Längs med gatan, avskilt från trafiken, finns
även en anlagd gång- och cykelbana.
I närområdet finns en tillgänglighetsanpassad lekplats (100 m från planområdet) med ett flertal olika
aktiviteter för olika åldrar. Där finns även en grusyta för boule som kan användas av vuxna och äldre.
Området har god tillgång till grönområden då både Safjällets- och Änggårdsbergens naturreservat
ligger inom 400 meter. Här finns elljusspår och leder tillgängliga. Några anlagda parker finns inte i
området. På andra sidan Toltorpsgatan ligger Toltorpskyrkan med församling.

Trafik, tillgänglighet och parkering
Planområdet har mycket hög tillgänglighet oavsett transportmedel med bra kommunikationer till
Mölndals innerstad men även till Sahlgrenska och centrala Göteborg.
Bil
Infart till fastigheten sker från Bagerigatan och Fässbergsgatan via Toltorpsgatan.
Gång och cykel
Direkt öster om planområdet längs Toltorpsgatan går ett av stadens huvudcykelstråk. Det finns även
väl utbyggda gångstråk intill planområdet.
Parkering
Inom planområdet finns idag inte några anlagda parkeringsplatser.
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Kollektivtrafik
Närmaste busshållplats är belägen vid Toltorpsgatan (hållplats Dalgångsgatan) i direkt anslutning till
planområdet. Busshållplatsen trafikeras av linjerna 25, 751 och 753 med trafik till bland annat
Mölndals centrum, Sahlgrenska och centrala Göteborg.

Busshållplats och gc-banan intill planområdet.

Gång- och cykelbanan mot Mölndals C.

Attraktivt läge i regionen.

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Fastigheten är ansluten till det kommunala VA-nätet med anslutningspunkt i Bagerigatan.
Spillvatten
Anslutningspunkt för spillvatten finns i Bagerigatan.
Dagvatten
En anslutningspunkt till det kommunala dagvattennätet finns i Bagerigatan.
Avfall
Inom fastigheten finns det idag inte något utrymme för avfall. I närområdet sköts renhållningen av
tekniska förvaltningen. Det finns tre återvinningsstationer inom 1,5 kilometers avstånd.
Fjärrvärme/Fjärrkyla
Fastigheten är idag inte ansluten till fjärrvärmenätet men det finns en fjärrvärmeledning i
Fässbergsgatan. Fjärrkyla finns inte i området.
El/tele
Mölndal Energi ansvarar för el i området.

Geotekniska förhållanden
I de utförda undersökningspunkterna inom området varierar jorddjupen mellan 9 och 15 meter. Djupet
till fast botten ökar mot nordost. Sonderingarna har avbrutits på ett fastare jordlager som utgörs av
friktionsjord, block eller berg. Det översta jordlagret utgörs av 1-2,5 meter med fyllnadsmaterial
omväxlande bestående av grus, sand och lera. Fyllningen underlagras av ca 1 meter torrskorpelera,
vilket mot djupet följs av siltig lera. Lerans mäktighet är 6,5-7 meter i områdets sydvästra del och
12-15 meter i nordost. Leran vilar på ett lager av friktionsjord av okänd mäktighet ovan berg.
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Sättningar
Jordlagerföljden utgörs i huvudsak av lera under fyllnadsmassor, vilket innebär att sättningar kan pågå
i befintlig mark. Vid projektering inom området bör därför lerans sättningsbenägenhet utredas. Detta
för att anpassa byggnation och markplanering så att oönskade sättningar och sättningsdifferenser kan
undvikas då dessa kan påverka byggnader och anläggningar negativt med tiden.
Stabilitet
Detaljplaneområdet består idag av en plan yta, i huvudsak täckt med grus, beläget i botten av
Toltorpsdalen. Angränsande mark till området är plan och först efter ca 50-100 meter från fastigheten
börjar marknivån stiga upp mot bergsryggarna i nordost och sydväst. Befintliga förhållanden är
därmed sådana att det inte finns förutsättningar för någon geoteknisk säkerhetsrisk inom området kan
uppkomma, varken avseende jord- eller bergsstabilitet. Då inga stora marknivåförändringar planeras,
bedöms därmed stabiliteten vara tillfredställande även för planerad detaljplan.
För att inom området säkerställa lokalstabiliteten utförandeskedet, behöver förutsättningarna för t.ex.
schakt och eventuella stödkonstruktioner beaktas.

Förorenad mark
Sandström Miljö & Säkerhetskonsult AB har genomfört en miljökontroll (se bilaga ”Miljökontroll och
efterbehandling, Syltlöken 1” daterad 2015-08-25) i samband med avetablering av den tidigare
bensinstationen. Avetableringen innefattade rivning av servicestation, tvätthall, drivmedelsrelaterade
installationer (cisterner, ledningar, centralpåfyllning, pumpar, pumprefuger och betongfundament),
schaktsanering av oljeförorenad jord och gamla rivningsmassor samt återställning av markytor.
Fastigheten ägdes tidigare av OKQ8 som bedrev drivmedelsverksamheten fram till 2010.
De mätbara åtgärdsmålen har uppnåtts med undantag av en restförorening lämnad mot Toltorpsgatan.
Det övergripande åtgärdsmålet, att fastigheten ska kunna utnyttjas för bostadsändamål nås
underförutsättning att den yta där restförorening finns bebyggs eller hårdgörs.

Radon
Planområdet är klassificerat som lågriskområde radon enligt Mölndals stads databas.

Störningar
Planområdet är bullerutsatt i och med dess läge intill korsningen Toltorpsgatan – Dalgångsgatan. En
bullerutredning har därför tagits fram av Norconsult AB (2015-12-15), se bilaga.

Övrigt
Räddningstjänst
Utryckningstiden för Räddningstjänsten till planområdet är under tio minuter.
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Detaljplanens innebörd och genomförande
Sammanfattning
Planförslaget innebär att ett flerbostadshus i upp till fem våningar med cirka 70 lägenheter, en lokal för
närservice samt en förrådsbyggnad mot Toltorpsgatan uppförs inom Syltlöken 1. Ett tillskott av
bostäder på platsen går i linje med Vision Mölndal 2022 samt GR:s målbild om att bland annat förtäta
med bostäder i kollektivtrafiknära lägen. Genom att möjliggöra för en mindre närbutik i området
kompletteras Toltorpsdalen med en funktion som saknas i området idag.

Illustrationskarta över föreslagen utformning inom Syltlöken1.

Bebyggelse
Syltlöken 1 föreslås att bebyggas med ett flerbostadshus i upp till fem våningar med övervägande
majoritet smålägenheter om cirka 26 kvm. I bottenvåningen i korsningen Toltorpsgatan – Bagerigatan
placeras en mindre butik och mot gång- och cykelbanan längs Toltorpsgatan placeras en
förrådsbyggnad i två plan.
Butiksytan om cirka 65 kvm kommer i stort bestå av större fönsterparier som skapar en öppenhet för
förbipasserande längs Toltorps- och Bagerigatan. Trapphuset och butiken fungerar tillsammans som
entré, med ögon mot Toltorpsgatan och Bagerigatan, vilket ökar den upplevda tryggheten inom
planområdet och i närområdet.
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Huvudbyggnadens fasad föreslås bestå av tegel för att knyta an mot angränsande bebyggelse. Varje
lägenhet får egen balkong/uteplats och dessutom föreslås en stor del av huvudbyggnadens tak att bli en
gemensamhetsyta i form av en takterrass för de boende med möjlighet för sällskap, grill etcetera. På
taket föreslås, förutom takterrasen, även tre mindre lägenheter samt en gemensamhetslokal för de
boende att uppföras. Resterande del av taket föreslås täckas med sedumtak för att möjliggöra för
infiltration av dagvatten samtidigt som det blir en trevlig vy för de som vistas på takterrassen.
Trapphuset föreslås att utformas till stor del i glas för att skapa en öppenhet och ett välkomnande
intryck mot gatan. Ett fläktrum får uppföras mellan trapphus/hiss och lägenheterna på taket.
Förrådsbyggnaden föreslås att utformas likt en spaljé med växtlighet. Då förrådsbyggnaden mot
Toltorpsgatan blir cirka 25 meter lång är utformningen extra viktig för att inte skapa en sluten och
otrygg miljö för fotgängare och cyklister. Förrådets tak utformas med sedumtak.

Perspektiv från korsningen Toltorpsgatan – Bagerigatan (illustration: Semrén+Månsson).

Konceptbild för hur byggnaden kan se ut (illustration: Semrén+Månsson).
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Volymstudie från Fässbergsgatan (illustration: Semrén+Månsson).

Volymstudie från Fässbergsgatan (illustration: Semrén+Månsson).

Volymstudie mot Bagerigatan (illustration: Semrén+Månsson).

16

Tillgänglighet och service
Byggnadens tillgänglighet för fotgängare säkerställs genom att huvudentrén till bostäderna placeras
mot Toltorpsgatan i form av ett uppglasat trapphus med hiss. Cykelförråd placeras mot gång- och
cykelbanan längs Toltorpsgatan vilket skapar hög tillgänglighet och möjlighet att prioritera hållbara
transportmedel. Byggnaden ska uppfylla tillgänglighetskraven för personer med nedsatt rörelse- eller
orienteringsförmåga i den omfattning som framgår av plan- och bygglagstiftningen. Detta prövas vid
bygglovsgivning.
Genom att möjliggöra för en mindre butik i byggnadens gavel mot Toltorpsgatan – Bagerigatan stärks
tillgången till kommersiell service för hela närområdet. Tillgängligheten till butiken blir hög oavsett
färdmedel då det finns gång- och cykelbana, busshållplats samt parkeringsplatser i direkt närhet.

Trafik, tillgänglighet och parkering
Bil
Infart till Syltlöken 1 kommer i framtiden ske från Fässbergsgatan via Toltorpsgatan och Bagerigatan.
Toltorpsgatan har idag en hastighetsgräns på 50 km/h men Tekniska förvaltningen ser över
möjligheten att ändra hastigheten till 40 km/h söder om Dalgångsgatan och 60 km/h norr om
Dalgångsgatan.
Gång och cykel
Inga förändringar kommer göras avseende gång- och cykelförbindelser. Ingång till ny byggnad
kommer ske från Toltorpsgatan.
Kollektivtrafik
Inga förändringar kommer göras avseende kollektivtrafiken.
Parkering
En analys har gjorts av tekniska förvaltningen gällande parkering som visar att ett p-tal på 0,3
platser/bostad är rimligt med anledning av den direkta närheten till kollektivtrafik och byggnadens
utformning med smålägenheter. Detta innebär ett behov av 20,4 parkeringsplatser. Parkeringsytor för
bostäderna kommer att placeras i den södra delen av fastigheten som markparkering i form av armerat
gräs. Utöver boendeparkeringarna kommer tre-fyra korttidsparkeringsplatser att placeras längs
Bagerigatans södra del, inom allmän platsmark, för de som ska besöka närbutiken.

Friytor och rekreation
Samtliga lägenheter har tillgång till privat uteplats i form av balkong eller markterrass. En takterrass
för gemensamma aktiviteter om cirka 300 kvm föreslås att placeras på huvudbyggnadens tak.
Takterassen placeras med huvuddelen bort från Toltorpsgatan vilket skapar en lugnare miljö, men
sträcker sig runt hela taket med uppsikt åt alla håll. Eftersom huvudbyggnaden är högre än
förrådsbyggnaden finns även siktlinjer och uppsikt söderut. I planförslaget föreslås flera gröna inslag
och växtlighet på terrassen vilket ökar trivseln.

Inspirationsbild över takterrass.
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Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Anslutning till kommunalt VA-system sker i befintlig anslutningspunkt i Bagerigatan.
Dagvatten
Lokalt omhändertagande av dagvattnet (LOD) ska ske inom Syltlöken 1. Då delar av fastigheten även
i framtiden kommer bestå av hårdgjorda ytor sätts krav på åtgärder för hanteringen av dagvattnet inom
fastigheten. För att underlätta infiltrationen för dagvattnet kommer förrådsbyggnadens- och delar av
huvudbyggnadens tak att utformas med sedumtak. Ytan som är avsedd för parkering kommer utformas
med genomsläppligt material, exempelvis armerat gräs. Utöver detta kommer mindre gräsytor finnas
inom fastigheten som till exempel raingardens eller växtbäddar som förbättrar rening, fördröjning och
infiltration av dagvattnet.
Anslutning till kommunalt ledningssystem för dagvatten sker i Bagerigatan.
I korsningen Bagerigatan/Fässbergsgatan behöver höjdsättningen av gatan ses över för att säkra upp
sekundära rinnvägar i samband med höga vattenflöden. Detta område ligger utanför detaljplanen och
åtgärder för att säkra sekundära avrinningar samt fördröjning och rening av dagvatten från gatan
hanteras i samband med ombyggnation av gata och parkeringsplatser i anslutning till fastigheten.
Avfall
Utrymme för avfallshantering kommer att placeras i byggnadens sydvästra del vid Fässbergsgatan.
Angöring blir möjlig för renhållningsfordon i en angöringsficka i direkt anslutning till avfallsrummet.
Fjärrvärme
Anslutningsmöjlighet till fjärrvärme finns i Fässbergsgatan.
El och tele
Anslutningsmöjlighet till el och tele finns utbyggt i området.

Störningshantering
Buller
En bullerutredning har tagits fram av Norconsult AB (daterad 2015-12-15). Utredningen visar att
Syltlöken 1 ligger i ett bullerutsatt område med närheten till korsningen Toltorpsgatan –
Dalgångsgatan – Bagerigatan.
För byggnation av bostäder gäller riktvärdet 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå utomhus vid fasad (Prop.
1996/97:53) vilket överskrids i den norra delen av fastigheten. Den 1 juni 2015 infördes lättnader för
bostäder (Förordning 2015:216, 3 §) som innebär att lägenheter som är mindre än 35 m2 kan göra
avsteg och då är de tillåtna riktvärdena istället 60 dB(A) ekvivalent ljudnivå utomhus vid fasad. Den
norra delen av byggnaden som överskrider 60 dB(A) kommer inte inrymma bostadsändamål i
bottenplan. På våningsplan två-fyra planeras smålägenheter utan fönster mot Toltorpsgatan, vilket
innebär att riktvärdena uppfylls. Då majoriteten av lägenheterna kommer vara under 35 m2 innebär det
att samtliga lägenheter uppfyller kraven gällande buller med föreslagen utformning av bebyggelsen (se
bilder nästa sida). Större lägenheter placeras i den södra delen av fastigheten där bullervärdena är
lägst.
Parkering
Vid ytan som är avsedd för parkering kommer någon form av avskärmningsskydd att uppföras mot
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grannfastigheterna i söder för att exempelvis minska insyn samt störningar av bilarnas lampor. Förslag
på sådant skydd är högre växtlighet eller ett plank, se illustrationer på sidan 16. Höjden på skyddet
studeras mer ingående i projekteringsskedet.

Bullerkarta (ekvivalent nivå) med hastighetsbegränsning 50 km/h på Toltorpsgatan.

Bullerkarta (ekvivalent nivå) med hastighetsbegränsning 40 km/h respektive 60 km/h på Toltorpsgatan.
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Förslag på utformning av planlösning för bottenvåning (OBS, ej skalenlig ritning, illustration: Semrén+Månsson).

Förslag på utformning av planlösning för våning tre och fyra (OBS, ej skalenlig ritning, illustration: Semrén+Månsson).

Förslag på utformning av plan fem/takterrassen (OBS, ej skalenlig ritning, illustration: Semrén+Månsson).
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Övriga åtgärder
Förorenad mark
Sandström Miljö- och säkerhetskonsult AB har under 2015 genomfört marksanering av fastigheten
och under 2016 har Orbicon AB gjort en riskbedömning av dokumenterad restförorening inom
fastigheten Syltlöken 1. Nedan följer en kortfattad sammanfattning av resultatet:
En restförorening har lämnats kvar i anslutning till fastighetsgränsen ut mot Toltorpsgatan, pga.
rasbenäget material och närheten till Toltorpsgatan. Restföroreningen innehåller metallerna barium,
bly, kadmium och zink i halter över Naturvårdsverkets generella riktvärde för mindre känslig
markanvändning. Metallerna finns i ett lager rivningsmassor vars volym har uppskattats till 30-40 m3.
Platsspecifika riktvärden har beräknats. Enligt riskbedömningen så ligger kadmiumhalten under det
platsspecifika riktvärdet. Barium- och zinkhalterna överskrider sina riktvärden, som styrs av att
markmiljön ska skyddas mot dessa ämnen. Om området bebyggs eller förses med hårdgjorda ytor
minskar behovet av att skydda denna typ av mark och halterna bedöms därmed vara acceptabla. Det
framräknade hälsoriskbaserade riktvärdet underskrids för dessa ämnen. Blyhalten däremot, innebär en
potentiell hälsorisk för boende på fastigheten om förorenad mark blottläggs och människor kan
komma i kontakt med den förorenade jorden. Men om markytan bebyggs eller förses med hårdgjorda
ytor bedöms denna risk som liten och de uppmätta halterna bedöms i riskbedömningen vara en
acceptabel risk.
Markområdet som restföroreningen är belägen på regleras i detaljplanen med en planbestämmelse att
en förrådsbyggnad ska uppföras för att förhindra kontakt med den förorenade marken.
Risk från farligt gods
Planområdet berörs inte av risk från farligt gods.
Risk för höga vattenstånd
Planområdet berörs inte av risk för höga vattenstånd. Fördröjningsåtgärder genomförs inom Syltlöken
1 för att förhindra att dagvatten avleds till angränsande fastigheter. Exempel på detta är vegetationstak,
genomsläppliga markytor som armerat gräs och växtbäddar som förbättrar infiltrationen och
fördröjningen av dagvattnet inom fastigheten.
Sättningar
De naturliga jordlagren inom planområdet utgörs i huvudsak av lera, vilken kan vara sättningsbenägen.
Preliminärt rekommenderas därför att höjdsättningen i området planeras så att uppfyllnad i området
undviks. Eventuella uppfyllnader som orsakar tilläggsbelastningar kan behöva grundförstärkas där
markrörelser inte kan accepteras. Exploatören ansvarar för att en kontrollbesiktningsplan upprättas
som reglerar att mätningar ska genomföras före, under och efter byggnationen för att säkerställa att
angränsande bebyggelse inte påverkas.
Grundläggning
Totalstabiliteten för planområdet är tillfredställande för såväl befintliga som planerade förhållanden.
Det krävs ur geoteknisk säkerhetsynpunkt därför inte några restriktioner eller planbestämmelser.
Beroende på utformning av byggnation behöver grundläggningsförhållandena och val av
grundläggningsmetod studeras i detalj i samband med detaljprojektering av området. Preliminärt
rekommenderas byggnader som uppförs i flera plan att grundläggas på pålar till fast botten.
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Beskrivning av planbestämmelser
Samtliga åtgärder för detaljplanen, frånsett besöksparkeringar till närbutiken längs Bagerigatan, sker
inom kvartersmark. Nedan följer en förklaring av planbestämmelserna:

BC1
Fastigheten ska bebyggas med bostäder. En mindre butik/möjlighet till närservice om minst 60
kvadratmeter ska finnas i bottenplan på huvudbyggnaden i korsningen Toltorpsgatan-Bagerigatan.

e1
På taket av huvudbyggnaden ska en gemensamhetslokal om minst 50 kvadratmeter uppföras.

Prickad mark
Byggnad får inte uppföras. Inom detta område får markparkering anordnas. Vid cykelställ får skärmtak
uppföras på prickmark och skärmtak får kraga ut en meter över prickad mark från huvudbyggnaden.
Ett avskärmningsskydd får uppföras mellan parkeringsytan och angränsande fastigheter i söder.

Kryssad mark
Marken ska bebyggas med förrådsbyggnad. Ett skallkrav av uppförande av förrådet införs för att
uppfylla riktvärden för buller då förrådet utöver förvaringsmöjlighet även fungerar som bullerskydd.
Förrådsbyggnaden förhindrar även kontakt med de restföroreningar som finns kvar vid Toltorpsgatan.

parkering
Parkering ska anordnas på angiven plats. Antalet p-platser ska vara minst 0,3 p-platser/lägenhet.
Marken som parkeringsplatserna placeras på ska bestå av genomsläppligt material för att förbättra
infiltrationen av dagvatten. Inom yta för parkering ska även cykelparkeringar uppföras.

Högsta tillåtna totalhöjd över nollplanet
Byggnader får uppföras till en angiven maximal totalhöjd ovanför grundkartans nollplan.

Högsta antal våningar
Huvudbyggnaden får uppföras i fyra våningar med en femte indragen våning. Förrådsbyggnaden ska
uppföras i två våningar.

v1
Ett räcke vid terrasen tillåts att uppföras till en höjd av 1,5 meter. Räcket ska vara transparent till minst
50 % för att släppa in ljus samt för att skapa en finare gestaltning mot omgivningen.

f1
Ny bebyggelse ska utformas med tegel som ansluter till karaktärsdragen hos angränsade bebyggelse.

f2
Taktäckning ska utformas med vegetationstak.

f3
Takytan ska ordnas som terrass och vegetationstak eller annan växtlighet.
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Konsekvenser
Miljökonsekvenser
Behovsbedömning
Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra sådan
betydande miljöpåverkan som avses i PBL(2010) 4 kap 34§ eller MB 6 kap 11§ att en
miljöbedömning behöver göras. Planförslaget bedöms inte strida mot några andra kommunala eller
nationella riktlinjer, lagar eller förordningar. Planförslaget berör inte område av nationell,
gemenskaps- eller internationell skyddsstatus. En byggnation av bostäder inom fastigheten bedöms
heller inte medföra väsentlig påverkan på miljö, kulturarv eller människors hälsa. De miljöfrågor som
har betydelse för projektet har studerats under planarbetet och redovisas i planbeskrivningen.
Buller
Samtliga bostäder ska uppfylla gällande riktvärden för buller (Förordning 2015:216) som finns
uppsatta för bostadsändamål.
Förorenad mark
De mätbara åtgärdsmålen har uppnåtts med undantag av restförorening lämnad mot Toltorpsgatan. Det
övergripande åtgärdsmålet, att fastigheten ska kunna utnyttjas för bostadsändamål nås
underförutsättning att den yta där restförorening finns bebyggs eller hårdgörs. Angiven markyta
kommer att bebyggas med en förrådsbyggnad vilket innebär att kraven uppfylls.

Sociala konsekvenser
Att studera de sociala konsekvenserna av planförslaget är ett sätt att arbeta med den sociala
dimensionen i planeringsprocessen. Den sociala hållbarheten inkluderar värden som jämlikhet,
trygghet, identitet, integration, demokrati, arbetstillfällen och rättvisa. Målet är ett långsiktigt stabilt
och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls och där alla känner sig
välkomna.
De föreslagna förändringarna i planen kommer att bidra till ett flertal sociala konsekvenser. Området
kompletteras med ett till flerbostadshus i samma karaktär som nuvarande flerbostadsbebyggelse. Detta
gynnar tätheten i området, och knyter ann till den nuvarande variationen av bebyggelse. Byggnaderna
avskärmar närområdena i väster från buller och miljöskadlig påverkan, samtidigt som den möjliggör
en halvprivat och trygg innegård i den västra delen för de som flyttar in. Trafiksäkerheten ökar då
bebyggelse nära Toltorpsgatan, Fässbergsgatan och Bagerigatan, tvingar ner hastigheter. Storleken på
lägenheterna är relativt små, vilket ökar variationen av storlekar på hushåll i området.
Den största fysiska barriären är Toltorpsgatan vilken kan upplevas som svår att korsa för en del
människor. Relativt tung trafik, höga hastigheter och få trygga övergångar kan påverka
tillgängligheten för framförallt unga och äldre. Dock så kommer ny bebyggelse nära gatan att skapa
underlag för en tryggare miljö när fler människor vistas på platsen. En fysisk och mental barriär som
tillförs kan vara det nya förrådshuset vilket placeras mot Toltorpsgatan. I två våningar skärmar det av
gården från gatan, men skymmer också sikten för gång och cyklister. Dock så minimeras effekterna
med öppningar i form av spaljéer etc. För att ytterligare motverka barriäreffekten föreslås en öppning
för boende söder om cykelförrådet, från gång- och cykelbanan in på gården. Det förbättrar dessutom
tillgängligheten till området.
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De gemensamma utrymmena är flera och av olika karaktär. Den föreslagna takterrassen ger ett privat
inslag för de boende, för umgänge och sociala möten. Då det finns en gemensamhetslokal inomhus,
möjliggörs även aktiviteter under vinterhalvåret. De lägenheter som ligger på taket innebär att platsen
kommer användas mer, vilket minskar risken att det blir tomt och otryggt. Nere på gården skapas ett
halv-privat rum. Uteplatser i den norra delen som separerats från parkeringarna i den södra delen ger
möjlighet för umgänge och sociala möten även här.
Den nya bebyggelsen är utformad så att överskådligheten och rörelser längs med
Toltorpsgatan/Bagerigatan ökar. Flera nya siktlinjer från taket och det inglasade trapphuset ner mot
Toltorpsgatan, Fässbergsgatan och Bagerigatan innebär att tryggheten ökar för gång- och cyklister
vilka rör sig här. Dessutom ökar flödena och andelen människor i korsningen på grund av den nya
butiken och att entrén (trapphuset) placeras där. Uteplatser och fönster i bottenplan förstärker också
den upplevda tryggheten i närområdet.

Ekonomiska konsekvenser
De nya bostäderna innebär en förtätning i en redan utbyggd infrastruktur avseende tekniska
försörjningssystem, kommunikationer, offentlig service mm. Detta innebär att detaljplanens
ekonomiska konsekvenser begränsas till att omfatta exploateringsprojektet på Syltlöken 1.

Övriga konsekvenser
En etablering av en mindre närbutik på fastigheten kommer innebära förbättrad tillgång av
kommersiell service för hela närområdet då denna funktion saknas i området idag.
En exploatering på fastigheten kommer innebära något ändrade solförhållanden under
sommarmånaderna för angränsande bebyggelse i sydost, se till planhandlingen bifogad Solstudie
(Semrén+Månsson, 2016-05-09).
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Genomförande
Planbeskrivningen ska redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska och ekonomiska
åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av
detaljplanen. Genomförandefrågorna ska förtydliga detaljplanens syfte från genomförandesynpunkt,
men har ingen rättsverkan, utan detaljplanens bindande föreskrifter framgår av plankartan och
planbestämmelserna.

Tidplan
Planarbetet beräknas ske enligt följande tidplan:
Samråd
Granskning
Antagande
Laga kraft

2: a kvartalet 2016
4: e kvartalet 2016
1: a kvartalet 2017
1: a kvartalet 2017

Organisatoriska frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Under genomförandetiden har
fastighetsägaren en garanterad rätt att bygga i enlighet med planen och detaljplanen får inte ändras utan att
synnerliga skäl föreligger. Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla, men den kan då ändras
eller upphävas utan att fastighetsägarna har rätt till ersättning (för exempelvis förlorad byggrätt).

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning
Fastighetsägaren är huvudman och ansvarig för genomförande, drift och underhåll av samtliga
åtgärder och anläggningar inom kvartersmark. Staden är huvudman och ansvarig för utbyggnad samt
framtida drift och underhåll av allmän plats (gator, gc-vägar, grönområden m.m).
Anläggningar inom allmän plats
Inom planområdet finns ingen allmän plats. Utanför planområdet kommer Bagerigatan att beröras då
3-4 besöksparkeringar ska anläggas med anledning av planerad närbutik inom planområdet. Staden
ansvarar för utbyggnad av parkeringsplatserna.
Anläggningar inom kvartersmark
Ägaren till Syltlöken 1 ansvarar för samtliga åtgärder inom kvartersmark samt anslutningar till allmän
plats när det gäller utförande, kostnader samt framtida drift och underhåll. Fastighetsägaren ansvarar
även gentemot leverantörer av el, tele, uppvärmning, vatten- och avlopp, renhållning och övriga
funktioner som erfordras för fastighetens drift. Fastighetsägaren svarar även för att samtliga för
fastigheten erforderliga myndighetstillstånd erhålls. Med anledning av att en restförorening finns kvar
på fastigheten efter genomförd marksanering ska anmälan till miljöförvaltningen i Mölndals stad göras
innan markarbeten påbörjas.
Avtal
Ett samarbetsavtal har tecknats mellan Mölndals stad och fastighetsägaren avseende planläggning av
fastigheten Syltlöken 1. Avtalet reglerar inriktning, ansvarsfördelning, kostnadsfördelning, risker mm
under planarbetets gång. I samband med antagandet av detaljplanen ska ett exploateringsavtal
upprättas mellan fastighetsägaren och staden som reglerar motsvarande frågor under genomförandet av
en laga kraftvunnen detaljplan.
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Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning
Bostadsbebyggelsen med erforderliga anläggningar ryms i sin helhet inom befintlig fastighet.
Fastighetsbildningsåtgärder blir därför inte aktuella.
Ledningsrätt, servitut och nyttjanderätt
Inga ledningsrätter, servitut eller nyttjanderätter är aktuella för planens genomförande.
Upplåtelseform
Bostädernas upplåtelseform regleras inte i detaljplanen. Det är fastighetsägarens intention att
bostäderna ska upplåtas med bostadsrätt.

Tekniska frågor
Allmän plats
Staden bygger ut parkeringsplatser på Bagerigatan i anslutning till planerad närbutik.
Kvartersmark
Fastighetsägaren ansvarar för att kvartersmarken ansluts till befintliga gator utanför planområdet.
Vatten och avlopp samt dagvatten
Försörjning sker genom befintliga anslutningspunkter till det kommunala nätet.
El- och teleledningar samt optokablar
Anslutning sker enligt överenskommelser mellan fastighetsägaren och leverantörer.

Ekonomiska frågor
Ekonomiska konsekvenser för staden
Detaljplanens upprättande och genomförande medför i princip inga kostnader för staden.
För stadens arbete med upprättande av detaljplanen erlägger exploatören en planavgift enligt
gällande taxa. Stadens utbyggnad av besöksparkering på Bagerigatan bekostas av
fastighetsägaren genom ett exploateringsbidrag. Fastighetsägaren ska även till staden betala en
anläggningsavgift för vatten och avlopp med anledning av ändrad markanvändning på fastigheten
Syltlöken 1.
Ekonomiska konsekvenser för exploatören
Fastighetsägaren svarar för alla kostnader som föranleds av detaljplanens genomförande på
kvartersmarken. Det innebär att fastighetsägaren belastas av kostnader såsom all utbyggnad inom
kvartersmark, eventuell flyttning av befintliga ledningar inom kvartersmark, fastighetsbildning,
myndighetstillstånd m.m. Fastighetsägaren får även utgifter för bland annat anslutning VA, el, tele och
uppvärmning. Fastighetsägaren bekostar vidare upprättandet av detaljplanen genom erläggande av en
planavgift.
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