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Samrådsredogörelse  

Detaljplan för fastigheten 

Delbanco 1 m.fl. 
Enerbacken, Mölndals stad, Västra Götalands län 
 
Tidigare behandling  
 
Kommunstyrelsen gav 2015-08-26, stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta 
detaljplan för Delbanco 1 och Stensjön 1.54. Under planarbetets gång har planområdets 
avgränsning reviderats. Exploateringen omfattar nu enbart Delbanco 1. 
Kommunstyrelsens planeringsutskott beslutade 2017-12-05, § 129, att samråd skulle 
genomföras kring framtaget förslag till detaljplan. 
 
Planens syfte   
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra komplettering av befintlig bostadsbebyggelse 
inom fastigheten med två nya flerbostadshus. Planförslaget innebär ett tillskott på ca 50 
lägenheter.  
 
Samråd  
Planförslaget har varit utställt för samråd enligt 5 kap. 11 § PBL (2010:900) under tiden 
2017-12-21 t.o.m. 2018-02-09. Under samrådet har planhandlingarna funnits tillgängliga i 
Mölndals stadshus samt på stadens hemsida.  
 
Under och i anslutning till samrådstiden inkom 28 yttranden som sammanfattas och 
kommenteras nedan. Yttrandena finns att ta del av i sin helhet på 
stadsbyggnadsförvaltningen i Mölndals stad. Länsstyrelsens yttranden redovisas i sin 
helhet i bilaga 1.  
 
 

INKOMNA SYNPUNKTER OCH KOMMENTARER 

Inkomna synpunkter har sammanfattats nedan. Personnamn anges inte. 
Synpunkterna finns i sin helhet på stadsbyggnadsförvaltningen. 

 

STATLIGA OCH REGIONALA ORGAN OCH BOLAG 
 

1. Länsstyrelsen (daterad 2018-01-24) 
 
Länsstyrelsens samlade bedömning 
Länsstyrelsen lämnar följande bedömning enligt 5 kap 14 § plan- och bygglagen (PBL 
2010:900) 
 
Länsstyrelsen ser sammantaget positivt på planförslaget som innebär en komplettering av 
befintlig bostadsbebyggelse med ytterligare ca 50 bostäder. Länsstyrelsen ser dock att 
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planen behöver kompletteras i ett antal frågor som berör prövningsgrunder människors 
hälsa och säkerhet enligt nedan. 
 
Synpunkter på 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 och säkerhet 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 redovisar Länsstyrelsens synpunkter vilka ska uppfyllas för att det 
antagna planförslaget inte ska riskera överprövning. Råd och synpunkter handlar om 
anvisningar för att planförslaget ska uppfylla lagstiftningens krav.  
 
Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§ 
Enligt 11 kap. 10 § ska Länsstyrelsen överpröva kommunens antagandebeslut av en plan 
eller områdesbestämmelser om dessa kan antas strida mot någon av de fem 
prövningsgrunderna.  
 
Hälsa och säkerhet  
 
Geoteknik 
Statens geotekniska Institut (SGI) har yttrat sig (dat 2018-01-15) över föreliggande plan. I 
handlingarna anges att ett par potentiellt instabila block förekommer strax nordost om 
planområdet som bör beaktas vid eventuella angränsande sprängningsarbeten. SGI vill 
uppmärksamma att planområdet även ska vara säkert mot utfallande/lösa block utanför 
planområdet. Länsstyrelsen instämmer i SGI:s synpunkter och anser att kommunen 
behöver redogöra för hur denna risk avses omhändertas.  
 
Buller 
En bullerutredning har genomförts. Av denna framgår att åtgärder behöver vidtas för att 
Trafikbullerförordningens värden ska uppfyllas. Planen behöver således reglera att 
trafikbullerförordningens värden klaras.  
 
Det framgår av planbeskrivningen att det finns svårigheter att tillgodose 
trafikbullerförordningens riktvärden för uteplatser, 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 
dBA maximal ljudnivå, även vid den norra planerade byggnaden. Här är de maximala 
ljudnivåerna upp emot 78 dBA på den västra siden, samtidigt som den ekvivalenta 
ljudnivån är upp emot 61 dBA. Det behöver redogöras för vilka åtgärder som avses 
genomföras för att uteplatserna ska uppfylla trafikbullerförordningens värden.  
 
Den befintliga byggnaden som omfattas av planen i norr är inte med i bullerberäkningen. 
Bullervärden redovisas inte heller för de olika våningsplanen för den befintliga 
byggnaden i mitten av området. Bullerberäkningen behöver omfatta även de befintliga 
byggnaderna. Av Boverkets hemsida framgår vilka regler som gäller när en ny detaljplan 
ska upprättas i områden som delvis är bebyggda. Vid planläggning ska en 
lämplighetsprövning göras för såväl befintlig som nytillkommande bebyggelse. 
Verksamheterna i de befintliga byggnaderna påverkas emellertid inte av nya krav förrän 
en åtgärd ska utföras på byggnaderna.  
 
Bullerutredningen behöver uppdateras efter skyltad hastighet (80 km/h) för aktuell 
sträcka av E6. Utredningen behöver också kompletteras med en beskrivning av hur 
trafiken räknats upp då uppräkningstalen är olika för person- och godstrafik samt för 
Europavägar jämfört med andra vägar.  
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Vibrationer 
Planen behöver redogöra för om det finns risk för vibrationer över 0,4 mm/s från befintlig 
och eventuell tillkommande järnväg för bostäderna inom planområdet. I det fall risken 
finns behöver det regleras i en planbestämmelse.  
 
Förorenade områden 
I den Mifo fas 1 som tagits fram för området framgår det att inga miljöstörande 
verksamheter identifierats inom området men att det är troligt att det finns tjärasfalt och 
att det kan finnas förorenade fyllnadsmassor. Av planbeskrivningen framgår det att det 
ska genomföras ytterligare undersökning av förekomsten av tjärasfalt inom planområdet.  
 
Länsstyrelsen anser att om det är troligt att det finns förorenade fyllnadsmassor inom 
området så bör en översiktlig markundersökning genomföras. Behovet av ytterligare 
undersökningar bör bedömas i samråd med tillsynsmyndigheten, miljöförvaltningen.   
 
Skyfall 
Kommunen behöver komplettera planen med en bedömning av påverkan på planen till 
följd av ett skyfall, minst ett 100-årsregn.  
 
Råd enligt PBL och MB 
Enligt 5 kap 14 § PBL är en av Länsstyrelsens uppgifter under samrådet att särskilt ge råd 
om tillämpningen av 2 kapitlet i PBL och bestämmelserna i lagen i övrigt om det behövs 
från allmän synpunkt.  
 
Framtida risker för stomljud 
Det aktuella planområdet både ligger inom och i direkt anslutning till korridoralternativet 
”Raka-vägen” för framtida höghastighetsjärnväg Göteborg – Borås, delen Almedal 
Mölnlycke. På föreslagen plats löper korridoren i en tunnel och det finns därför risk för 
att föreslagna bostäder påverkas av stomljud om korridoralternativet R väljs. 
Länsstyrelsen rekommenderar därför kommunen att beakta risken för framtida stomljud i 
det fortsatta arbetet så att inte byggnadens konstruktion ökar risken för stomljud i 
byggnaderna om Götalandsbanan hamnar i korridoralternativet R.  
 
Farligt gods 
Planområdet ligger som närmast ca 50 meter från Kust till kust-banan. En kvalitativ 
riskanalys har tagits fram för att utreda riskerna med transport av farligt gods på 
järnvägen.  
 
Riskutredningen utgår från två tidigare utförda analyser längs med Kust till kust-banan. 
Dessa analyser visar på låga risknivåer mellan nedre delen av det område där 
skyddsåtgärder ska värderas och det område där risken kan bedömas som acceptabel. 
Skillnaderna bedöms bero på de antaganden som respektive beräkningsmodell baseras på 
och antaganden och antaganden avseende mängder och typ av farligt gods. I den ena 
analysen bedöms de använda värdena, uppräknade för att motsvara år 2030, generera en 
risknivå som mycket konservativ.   
 
I den aktuella planen ligger planområdet på ett avstånd om 50 meter, ett avstånd där 
flertalet olycksscenarier har begränsade konsekvenser. Topografin är också gynnsam då 
järnvägen ligger i en skärning 6-7 meter lägre än planområdet.  Det gör att ett eventuellt 
utsläpp inte kan rinna mot bebyggelsen, spridning av tunga gaser begränsas och 
eventuella jetflammor hindras att nå bebyggelsen med tanke på höjdskillnad och möjlig 
vinkel mot planområdet. Detta, tillsammans med den låga riskbilden till följd av den låga 
trafikeringen, gör att risken kan bedömas som acceptabel. Även om Länsstyrelsen kan 
instämma i Trafikverkets synpunkter om att prognosår 2040 ska användas, bedöms en 
uppdatering med nya beräkningar till ett nytt prognosår inte ändra den slutsatsen. 
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Det som Länsstyrelsen ändå kan tycka är rimligt att reglera är att ventilation riktas bort 
från järnvägen.  
 
Naturmiljö 
Det saknas beskrivning och bedömning av naturvärdet inom den ytan där naturmark 
planeras tas i anspråk. Kommunen bör undersöka om det finns några skyddsvärda träd 
som riskerar att skadas.  
 
Vatten 
En dagvattenutredning är framtagen där både rening och fördröjning av dagvatten beaktas 
på ett bra sätt. De i utredningen föreslagna hanteringarna av dagvattnet uppges medföra 
en förbättrad rening jämfört med befintliga förhållanden. Redogörelse för påverkan på 
miljökvalitetsnormer för vatten motiveras mer ingående i dagvattenutredningen vilket bör 
lyftas in i planbeskrivningen.  
 
Kulturmiljö 
Den föreslagna exploateringen planeras inom ett bostadsområde som bedömts som 
kulturhistoriskt värdefullt och är utpekat i kommunens bevarandeprogram. Det är viktigt 
att tillkommande bebyggelse anpassas till områdets karaktär.  
 
Behovsbedömning 
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. 
Länsstyrelsen delar kommunens åsikt, således behöver inte en 
miljökonsekvensbeskrivning tas fram. 
 
Kommentar: Geoteknik: Då utredningen beskriver att det inte finns någon risk idag utan 
endast vid eventuellt angränsande sprängarbeten är stadens bedömning att risken för 
potentiellt instabila block ska behandlas i samband med eventuell sprängning. Vid 
sprängarbete är det AFS 2007:1, Sprängarbete, som gäller där sprängarbasen åläggs att 
göra en riskbedömning. Även AFS 2003:2 Bergarbete, beskriver hur säkerheten ska 
beaktas vid sprängning då det i andra paragrafen i föreskriften beskrivs att ”Innan 
bergarbete påbörjas skall en undersökning och riskbedömning utföras som särskilt 
beaktar geologiska, bergtekniska och andra förhållanden i den omfattning som behövs 
för planeringen av det fortsatta arbetets säkra utförande.” Sprängarbasen är den som 
ytterst har detta ansvar. I paragraf 37 i AFS 2003:2 Bergarbete beskrivs även att 
”Bergbesiktning, skrotning och bergförstärkning samt efterkontroll skall utföras snarast 
efter sprängning i den omfattning som behövs för att hindra stenfall och ras.” 
Sprängarbasen ansöker om sprängtillstånd hos polisen med en sprängplan. De kan kräva 
en ytterligare utförandebeskrivning, t.ex. att en konsult författar ett sprängtekniskt PM 
där säkerhetsfrågor tas upp. Sprängaren kan även på egen hand konsultera sakkunniga 
inom spräng- och geoteknik om han bedömer att detta behövs för att genomföra arbetet 
på ett säkert sätt.  
 
Staden bedömer att hanteringen av risk vid sprängningsarbete regleras utförligt i 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter och att ytterligare reglering i detaljplanen inte bör vara 
nödvändigt. Länsstyrelsens och SGIs yttrande har förmedlats till exploatören.   
 
Buller: Bullerutredningen och planbeskrivningen förtydligas vad gäller uteplats. För det 
norra föreslagna huset är avsikten att uteplatser i form av balkonger ska finnas på 
byggnadens östra sida. För övrigt föreslås en gemensam uteplats som anordnas så att 
bullerförordningens riktvärden uppfylls. Principer för hur detta kan ske beskrivs i 
planbeskrivningen och möjliggörs genom planbestämmelser. 
 
Bullerutredningen kompletteras med uppgifter om beräknade bullernivåer även för de 
befintliga byggnaderna. Inga åtgärder planeras för dessa.  
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Bullerutredningen uppdateras med rätt hastighet för väg E6/E20.  
 
Vibrationer: Vibrationsmätning har genomförts. Ur komfortsynpunkt har det under den 
aktuella mätperioden inte registrerats några värden som uppnår nivån för ”måttlig 
störning” och inte heller för nivån ”sannolik störning”. De uppmätta vibrationsnivåerna 
som alstrats då tung trafik passerar har uppmätts till som högst 0,095 mm/s vilket kan 
ställas mot riktvärdet på 3,6 mm/s. 
 
Förorenade områden: Framtagen markmiljöutredning har kompletterats inför 
granskning med provtagning. En sanering av de PAH-förorenade 
fyllnadsmassorna massorna runt och under den södra nya byggnaden rekommenderas. 
Bestämmelse om att sanering krävs har införts på plankartan. 
I området där den norra nya byggnaden planeras bedöms det inte finnas något 
saneringsbehov. 
 
Redovisning av påverkan av hundraårsregn har förtydligats i dagvattenutredningen.  
 
Bestämmelse om att ventilationsintag riktas bort från järnvägen införs i planen.  
 
Beskrivningen avseende naturmiljön har utvecklats i planbeskrivningen. 
 
Planbeskrivningen har kompletterats med redovisning av påverkan på MKN vatten.  
 

2. Lantmäteriet (daterad 2018-01-22) 
Vid genomgång av planförslagets samrådshandlingar så har kommunala 
lantmäterimyndigheten i Mölndal (KLM) följande synpunkter:  
 
Plankartan: 
E-koordinater saknas både för plankartan och illustrationskartan.  
 
Planbestämmelser: 
Lantmäteriet framför önskemål om förtydligande av planbestämmelsen m1. Vidare anser 
Lantmäteriet att byggrätt uttryckt i absoluta tal inte bör användas när kvarteret kan delas 
in i fler fastigheter.  
 
Kommentar: Planhandlingarna ses över utifrån lantmäteriets synpunkter 
Gällande e-bestämmelserna finns det ingen intention att stycka fastigheten och därför 
kvarstår bestämmelserna. 
 

3. Räddningstjänsten (daterad 2017-09-28) 
Räddningstjänsten har inget att erinra mot planförslaget. 
 
Kommentar: Noteras. 
 
4. Statens geotekniska institut (SGI) (daterad 2017-12-19)  
Ur handlingen framgår att marken inom området generellt är plan eller svagt sluttande. 
Inom området varierar marknivåerna mellan ca +61 och +46 längst i väster. Marken 
består i huvudsak av fyllning till ca 0,5 – 2,5 meters djup och därunder av friktionsjord 
eller berg. Djup till fast botten varierar mellan 1,5 – 7 meter, med störst djup i söder.  
 
I Geotekniskt PM (2) konstateras att den flacka topografin och de måttliga djupen till 
berg inom området innebär att stabiliteten i området är tillfredställande. Norconsult 
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bedömer att det för befintliga förhållanden inte heller föreligger någon risk för bergras 
eller blockutfall inom planområdet. SGI gör på lämnat underlag ingen annan bedömning.  
 
I Geotekniskt PM anges att ett par potentiellt instabila block förekommer strax nordost 
om planområdet och bör beaktas vid eventuella angränsande sprängningsarbeten (2 kap 
6.2). SGI vill uppmärksamma att planområdet även ska vara säkert mot utfallande/lösa 
block utanför området som riskerar att påverka säkerheten inom planområdet. 
 
Geotekniskt PM rekommenderar även att ”eventuella bergarbeten som resulterar i 
schaktväggar med över en meter i höjd ska dock besiktigas av bergsakkunnig” (2 kap 8). 
SGI stöder denna rekommendation och lyfter frågan angående hur den säkerställs i 
planen.  
 
SGI ser från geoteknisk synvinkel att planläggning är möjlig förutsatt att ovanstående 
synpunkter beaktas i det fortsatta planarbetet.   
 
Kommentar: SGIs yttrande har förmedlats till exploatören.  Notering om inspektion av 
branter förs in i planbeskrivningen. Hänsyn till block utanför planområdet ska tas vid 
sprängning. Ansvar för potentiellt lösa block beskrivs i stadens kommentar till 
Länsstyrelsens yttrande.  
 

5. Trafikverket (daterad 2018-01-22) 
 
Synpunkter 
Framtida riksintresse Götalandsbanan 
Det aktuella planområdet ligger inom och i direkt anslutning till korridoralternativet 
”Raka-vägen” för framtida höghastighetsjärnväg Göteborg – Borås, delen Almedal 
Mölnlycke. På föreslagen plats löper korridoren i en tunnel och det finns därför risk för 
att föreslagna bostäder påverkas av stomljud om korridoralternativet R väljs. Trafikverket 
anser därför att kommunen bör utreda stomljud för planområdet för att säkerställa att 
bostäder inte riskerar utsättas för stomljud eller avvakta Trafikverkets beslut om 
korridorval.  
 
Buller 
Trafikverket har tagit del av bullerutredning tillhörande planhandlingarna och noterar att 
hastigheten som används för E6 är 70 km/h. Trafikverket vill framhålla att den skyltade 
hastigheten på aktuell sträcka av E6 är 80 km/h. Då området är mycket bullerutsatt från 
både väg- och tågtrafik behöver bullerutredningen uppdateras med justerad hastighet för 
E6. Det behöver utifrån detta säkerställas att bebyggelsen kommer klara kraven i 
Förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader (SFS 2015:216).  
 
I bullerutredningen skrivs vidare att Trafikverket uppräkningstal har använts för att räkna 
upp trafiken. Det redovisas dock inte hur man gått tillväga. Utredningen behöver 
kompletteras med en beskrivning av hur trafiken räknats upp då uppräkningstalen är olika 
för person- och godstrafik samt för E-vägar jämfört med andra vägar.  
 
Vibrationer 
Vid byggnation i närheten av järnväg är det viktigt att tillse att riktvärden för vibrationer 
inte överstigs. Trafikverket anser att i utrymmen där människor stadigvarande vistas ska 
0,4 mm/s vägd RMS inte överstigas (TDOK 2014:1021). 
 
Trafikverket ser att det föreligger risk för att aktuellt planområde kan påverkas av 
vibrationer från Kust- till kustbana men kan inte se att det gjorts en utredning avseende 
vibrationer för planområdet. Trafikverket anser att kommunen behöver säkerställa att 
riktvärdet 0,4 mm/s vägd RMS inte riskeras överskridas för tillkommande bostäder.  
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Risk 
Trafikverket noterar att riskutredningen baseras på äldre, tidigare framtagna 
riskutredningar för exploateringar vid Kust- till kustbanan. Trafikverket har inte tillgång 
till de utredningar som hänvisas till och kan inte heller verifiera att indata till dessa är 
korrekta eller vilket prognosår som används. Av denna anledning behöver 
riskutredningen uppdateras med en beskrivning av vilka trafikmängder som bedömningen 
utgår från och vilket prognosår som används. För att ta hänsyn till framtida 
förutsättningar anser Trafikverket att prognosår 2040 ska användas.  
 
Trafikverket vill även uppmärksamma att det för detaljplanen gällande Kvarnbyterassen 
anlades en skyddsbarriär i form av ett skyddsdike och en brunn mellan järnvägen och 
planområdet. 
 
Trafikverket hänvisar i övrigt till Länsstyrelsen bedömning av risksituationen för området 
och anser att Räddningstjänstens synpunkter ska inhämtas och beaktas.  
 
Kommentar: Vad gäller synpunkter om buller, vibrationer och risk hänvisas till 
Länsstyrelsens yttrande och kommentarer till dessa. 
 
6. Ellevio AB (daterad 2018-01-25) 
 
Området ligger utanför Ellevios koncessionsområde. 
 
Kommentar: Noteras. 
 
7. Skanova AB (daterad 2018-01-09) 
 
Skanova AB har tagit del av rubricerat ärende och vill meddela följande; 
 
Skanovas anläggningar inom och intill aktuellt område är markerade på bifogad 
lägeskarta. 
 
På Delbancogatan 3H finns en telenod, vilken försörjer stor del av närliggande område 
med tele-, data- och bredbandskommunikation. Till/från denna nod finns ett antal kablar, 
vilka ligger i den kanalisation som korsar området.  
 
Att flytta kanalisation och kablar är kostsamt och tar tid. Skanova ser helst att 
anläggningen kan kvarligga i orört läge och att ett tre meter brett u-område läggs in i 
planen för att säkra tillgängligheten av anläggningen.  
 
Skanova har för övrigt, inget att invända mot planförslaget. 
 
Kommentar: Noteras. Den aktuella kabeldragningen berör den södra delen av det norra 
planerade huset. Det är i dagsläget oklart med vilken rättighet ledningen är nedlagd. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har inte hittat någon uppgift i fastighetsregistret.  
Exploatören har samrått med Skanova och båda parterna är överens om att ledningarna 
ska flyttas. Exakt läge för de nya ledningsdragningarna kommer att bestämmas i 
samband med projektering.  
 
8. Swedegas AB (daterad 2017-12-27) 
 
Av erhållna handlingar framgår att Swedegas AB inte har någon högtrycksledning eller 
planerad utbyggnad för energigas i anslutning till planområdet, därav har Swedegas AB 
inget att erinra mot erhållet detaljplaneförslag. 
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Kommentar: Noteras. 
 
9. Västrafik AB (daterad 2017-10-05) 
 
Västtrafik har tagit del av ovan nämnda förslag till detaljplan.  
 
Området försörjs med kollektivtrafik vid intilliggande hållplatser Lövgatan och 
Enerbacksgatan. Linje 753 trafikerar området med en avgång varje kvart mot Mölndals 
centrum under högtrafik och en avgång i halvtimmen till Mölndal och Göteborgs centrum 
under hela trafikdygnet. I och med att linjen trafikerar centrala delar av Göteborg vilket 
gör att området får anses ha mycket god kollektivtrafik.  
 
Vi ser gärna att staden underlättar möjligheten att kunna använda cykel som en del i 
kollektivtrafikresan och därför ser över möjligheten att anlägga cykelbana utmed gatan.  
 
Kommentar: Noteras. 
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KOMMUNALA NÄMNDER OCH ENHETER 

10. Mölndal Energi Nät AB (daterad 2018-01-24) 
 
Viss förstärkning av elnätet kommer att genomföras i samband med planen. Det är 
önskvärt från vår sida att förlägga ny elkabel med den dagvattenledning som skall utföras 
mellan Hus A och Hus B. 
 
För övrigt har vi inget att erinra mot upprättat planförslag.  
 
Kommentar: Noteras. Synpunkterna har förmedlats till tekniska förvaltningen och 
exploatören. Kontakt bör tas med tekniska förvaltningen angående samlokalisering av 
ledningen.  
 
11. Kultur och fritidsnämndens arbetsutskott (daterad 2018-02-09) 
 
Förvaltningen har inget att invända ur allmän kultur- och fritidssynpunkt.  
 
Förvaltningen har inget att invända ur kulturmiljösynpunkt.  
 
Kommentar: Noteras 
 
12. Lokalförsörjningsavdelningen (daterad 2018-01-26) 
 
Lokalförsörjningsavdelningen ser positivt på möjligheten att ge utrymme för en bostad 
med särskild service enligt LSS, Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, då 
det finns ett stort behov av bostäder för denna målgrupp. I övrigt finns inget att erinra 
gällande det aktuella planförslaget. Fastighetsavdelningen har efter samrådet meddelat att 
exploateringen inom Delbanco 1 ligger med i bostadsprognosen som är med i 
beräkningarna av volymökningen för förskola och skola i området. Fastighetsavdelningen 
uppger att de därmed har tagit höjd för förskola och skola i den planerade bebyggelsen på 
Delbanco 1.  
 
 
Kommentar: Noteras 
 
13. Miljönämnden (daterad 2018-01-31) 
 
Bedömning 
 
Trafikbuller 
Planområdet ligger intill järnvägen (Kust till kust-banan) vilket innebär risk för störningar 
i form av buller. En bullerutredning har tagits fram för det aktuella planförslaget. 
(Gärdhagen akustik 2017-11-27). I utredningen studeras bullerförhållandena utifrån tre 
olika trafikfall, nuläge 2017, prognos 2040 samt prognos 2040 med fullt utbyggd 
Götalandsbana. Då det senare fallet uppvisar de högsta bullernivåerna har utvärdering 
gjorts utifrån detta fall.  
 
I utredningen konstateras att riktvärden för buller vid fasad enligt ovan klaras vid 
samtliga prövade trafikfall. I fallet med utbyggd Götalandsbana krävs anpassad 
planlösning för det västra husets översta plan med orientering av hälften av 
bostadsrummen mot tyst sida.  
 
Utredningen konstaterar att det finns svårigheter att tillgodose trafikbullerförordningens 
riktvärden för uteplatser, 50 dB(A) ekvivalent och 70 dB(A) maximal ljudnivå. Vid det 
norra huset skulle balkonger klara riktvärdena med något undantag som enligt 
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bullerutredningen bör kunna hanteras med lokala balkongskärmar, vid det södra huset 
föreslås åtgärder i planen (bullerskärm) för att möjliggöra en gemensam uteplats med 
godtagbara bullervärden. 
 
För att kunna säkerställa uteplats med godtagbar bullernivå för den södra byggnaden har 
effekterna av ett bullerplank längs Delbancogatan studerats inom ramen för 
bullerutredningen. Studien visar att ett 1,5 meter högt plank skulle möjliggöra en 
gemensam uteplats med acceptabla bullervärden i anslutning till den södra föreslagna 
byggnaden. Ett sådant bullerplank har därför möjliggjorts i planen.  
 
En planbestämmelse har införts på plankartan med följande formulering ”m1 – 
Bullerksydd med en höjd av 1,5 meter över anslutande mark. Syftet är att skapa en 
bullerskyddad yta som kan användas som gemensam uteplats. Höjden är satt för att 
minimera negativ påverkan på stadsbilden.”.  
 
Miljöförvaltningen anser att planbestämmelsen ska ha följande ordalydelse för att 
säkerställa att bullerskyddet uppförs: ”m1 – Bullerskydd med en höjd av 1,5 meter över 
anslutande mark ska anordnas. Syftet är att skapa en bullerskyddad yta som kan 
användas som gemensam uteplats. Höjden är satt för att minimera negativ påverkan på 
stadsbilden”.  
 
Påverkan på vatten och dagvattenhantering  
Enligt Mölndals stads dagvattenstrategi (antagen av kommunfullmäktige 2016) ska 
dagvattnet bland annat omhändertas och renas nära källan i robusta system, säkerhets- 
och skötselfrågor ska beaktas i planeringsskedet samt så ska recipientens känslighet för 
flöde och föroreningar beaktas i val av lösning.  
 
Stora delar av fastigheten kommer även i framtiden bestå av hårdgjorda ytor vilket sätter 
krav på åtgärder för hanteringen av dagvattnet inom fastigheten.  
 
Ett förslag till dagvattenhantering har tagits fram i samband med planarbetet. Förslaget 
innebär att takvatten från de tillkommande byggnaderna leds i en underjordisk ledning 
längs den västra fasaden av det södra befintliga huset. Ett fördröjningsmagasin anläggs i 
anslutning till det föreslagna nya parkeringsdäcket. Dagvatten från parkeringsytorna inom 
området behöver renas med hjälp av oljeavskiljare. Alternativt kan rening med filterbrunn 
studeras.  
 
Med tanke på Mölndalsåns ekologiska och kemiska status är det viktigt att de föreslagna 
åtgärderna i dagvattenutredningen genomförs.  
 
Förorenad mark 
En inventering av förorenade verksamheter har genomförts för planområdet. Ingen 
information har framkommit om att miljöstörande verksamhet ska ha skett inom 
Delbanco 1. Risk för markföroreningar finns från fyllnadsmassor av okänd karaktär och 
från misstänkt förekomst av så kallad tjärasfalt. I det fortsatta planarbetet genomförs en 
ytterligare undersökning av förekomsten av tjärasfalt inom planområdet.  
 
Miljöförvaltningens bedömning utifrån liknande fall är att frågan om förorenad mark kan 
lösas i det fortsatta arbetet.  
 
Schakt inom förorenat område kräver anmälan till tillsynsmyndigheten. Samråd ska ske 
med tillsynsmyndigheten om föroreningar avses lämnas kvar på platsen.  
 



    Datum  Dnr. 
  11(18) 

2019‐05‐10  PU 67/15 
         

             
 

Kommentar: Noteras. Planbestämmelsen om bullerplank revideras inför granskning för 
att även möjliggöra en alternativ lösning med gemensam uteplats i bullerskyddat uterum i 
anslutning till befintlig utemiljö väster om den befintliga bebyggelsen.  
 
 
 
14. Näringslivsutskottet (daterad 2018-01-25) 
 
Näringslivsenheten har tagit del av planförslag till detaljplan för bostäder och ser positivt 
på byggandet av ytterligare bostäder i Mölndal vilket gynnar näringslivets utveckling.  
 
Kommentar: Noteras 
 
15. Skolnämnden (daterad 2018-01-25) 
 
Skolförvaltningen bedömer att det tillskott av bostäder som planeras inom detaljplanen 
kan skapa ett behov av ca en halv förskoleavdelning samt ca en halv klass skolelever med 
spridning i grundskolans olika årskurser men att en sammanvägning behöver göras med 
stadsdelens övriga bostadsutbyggnad.  
 
Förvaltningen bedömer att det inte finns någon kapacitet alls att möta behovet av 
ytterligare förskoleplatser inom området östra Mölndal. Temporära lokaler kommer att 
behövas då det inte planeras någon ny förskola inom området.  
 
Skolkapaciteten bedöms av skolförvaltningen vara begränsad även om tillbyggnation för 
årskurserna 7-9 nyligen gjorts och en tillbyggnation av Lackarebäcksskolan, årskurserna 
F-6 planeras. Med stor bostadsutbyggnad inom kort tid i samma stadsdel uppstår 
svårigheter att planera för det som blir behovet de närmaste åren och bedömningen är 
därmed att behovet av temporära lokaler kan komma att bestå trots tillbyggnationer.  
 
Skolförvaltningen bedömer att det är av vikt att uppmärksamma behovet av en trygg och 
säker miljö inom planområdet men även på väg till och från angränsande områden för att 
barn och elever ska kunna förflytta sig till och från skola samt andra aktiviteter.  
 
Kommentar: Fastighetsavdelningen har efter samrådet meddelat att exploateringen inom 
Delbanco 1 ligger med i bostadsprognosen som är med i beräkningarna av 
volymökningen för förskola och skola i området. Fastighetsavdelningen uppger att de 
därmed har tagit höjd för förskola och skola i den planerade bebyggelsen på Delbanco 1.  
Den här detaljplanen kommer inte innehålla någon utökning av förskole och 
skolkapacitet.  
 
Till granskningsskedet har planen utökats med område för GATA som möjliggör 
utbyggnad av gång- och cykelväg längs västra sidan av Delbancogatan. Detta ökar 
förutsättningarna för säkra skolvägar mm.  
 
16. Mölndals Energi (daterad 2018-01-22) 
Mycket positiva till planen och att få erbjuda fjärrvärmeanslutning till de nya 
fastigheterna på Delbanco 1. Fjärrvärmens ledningslägen skall där så krävs säkerställas 
med u-områden, servitutsavtal eller i vissa fall med ledningsrätt.  
 
Kommentar: Noteras, det är positivt att möjlighet till fjärrvärme finns. Behov av servitut 
och eller ledningsrätt bedöms inte finnas. 
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17. Tekniska nämnden (daterad 2018-03-05) 
Översänder som sitt yttrande tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse.  
 
Inför granskningsskedet studeras möjligheten att bredda det totala gatumåttet på 
Delbancogatan för att möjliggöra en separat cykelbana med koppling till befintlig gång- 
och cykelbana söder om planområdet vid Kvarnbyvallen. En sådan åtgärd innebär att en 
motsvarande remsa av fastigheten Delbanco 1 skulle planläggas som allmän plats (Gata 
alternativt GC-väg). I samband med detta ska även beräkning av kostnader för drift och 
underhåll tas fram. 
 
Kommentar: Detaljplanen har justerats för att möjliggöra utbyggnad av gång- och 
cykelväg längs västra sidan av Delbancogatan i enlighet med tekniska förvaltningens 
synpunkter.  
 

SAKÄGARE OCH ÖVRIGA 

18. Hyresgäst Delbancogatan (daterad 2018-01-22)  
Kommentar från stadsbyggnadsförvaltningen: Detta yttrande har tolkats från ett 
handskrivet brev.  
 
Synpunkter angående detaljplan Delbanco 1. Från boende i närheten. 
 
Att bebygga detta område är förenligt med stora olägenheter för oss boende. Störande 
buller av sprängningar, borrande, krossande av sten, även av tunga transporter.  
 
Något att tänka på är i hemmen, om skador uppstår. Armatur i kristall, vitrinskåp med 
kristall, porslinsserviser m.m.  
 
Men varför ett bullerplank? Viktigt är att framkomlighet finns för utryckningsfordon till 
våra bostäder. Man bör komma ut på gatan. Med ett plank syns inte om en bil kommer. 
Är det lämpligt med cykelbana intill planket, trottoar och bussar som kör enkelriktat? 
även flexlinjen och färdtjänst. Dessutom skulle planket inte se bra ut.   
 
Kommentar:  
Under byggtiden kommer byggherren behöva uppfylla krav från myndigheter och  se till 
att säkerhet mot närboende m.fl. säkerställs i varje skede i projektet. Exakt hur det görs 
kan inte styras i detaljplanen. Mölndalsbostäder (byggherre) ser inga stora hinder för att 
kunna hantera frågorna på ett korrekt sätt i den framtida planeringen och byggandet. 
Buller, damm och transporter till och från arbetsplatsen kommer också att inkluderas i 
denna planering, så att olägenheter minimeras och att säkerhet för tredje man 
säkerställs. Det kan även bli fråga om sprängningsarbeten i projektet, och också dessa 
kommer att inkluderas i kommande planering, så att de utförs med säkerhet och 
minimerande av olägenheter för de boende i området. 
 
Syftet med det föreslagna bullerplanket/vallen är att möjliggöra att en gemensam uteplats 
anordnas som uppfyller gällande bullerkrav. Inför granskning har det studerats 
möjligheten att ytterligare minska det föreslagna bullerplanket samt att anordna 
gemensam bullerskyddad uteplats på annat sätt. Möjligheten att anordna ett 
bullerplank/vall med en högsta höjd om 1,5 meter bibehålls dock i planen. 
 
19. Hyresgäster Lövgatan (daterad 2018-02-05) 
Enerbacken är ett fint område från sextiotalet, genom omfattande nybyggnation förlorar 
området sin särprägel och kulturstatus. Hela området kommer att förmörkas. 
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Infrastrukturen är redan idag hårt ansatt, köer på Gunnebogatan och trångt på 
Ormåsgatan. Östra Mölndal är hårt ansatt, man borde utreda hur mycket avgaser det blir 
här uppe. Andra områden är lämpligare för byggnation.  
 
Kommentar: Planområdet har god tillgång till kollektivtrafik och har bra gång- och 
cykelförbindelser till övriga Mölndal och Göteborg. Det innebär att det finns goda 
förutsättningar för boende att välja andra färdsätt än bil. Inför granskningen har 
detaljplanen kompletterats med ett Trafik PM.  Den tillkommande biltrafikalstringen 
beräknas till 160 fordonsrörelser per vardagsdygn. Stadens bedömning är att det inte är 
relevant i denna detaljplan att utreda effekter på närliggande korsningar, då den 
tillkommande trafiken utgör en så pass liten andel av det totala flödet i dessa större 
korsningar. Ökningen anses vara marginell och därmed inte ha betydande påverkan på 
närliggande gatunät.  
 
De nya byggnader som föreslås är lamellhus i fyra våningar, med möjlighet till en 
takvåning indragen från fasadlivet. Byggnaderna är något högre än befintlig bebyggelse 
och utformas med branta sadeltak. Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att 
byggnaderna genom sin placering och utformning, ansluter till den typiska 60-
talsbebyggelsen i området samtidigt som de avviker tillräckligt vad gäller takvinkel och 
volym för att tydligt markera att det rör sig om ett nutida tillägg till området. 
 
En solstudie har tagits fram för att studera den föreslagna bebyggelsen påverkan på 
befintliga byggnader. I Boverkets byggregler (BBR) anges att bostäder mer än tillfälligt 
ska ha tillgång till direkt solljus, men inga exakta värden anges. Rekommendationen är 
dock 5 timmars sol per dag mellan klockan 09:00 – 17:00 vid vår-/höstdagjämning. Detta 
bedöms klaras inom den föreslagna exploateringen samt för befintlig angränsande 
bebyggelse. 
 
 
20. Fastighetsägare Delbancogatan  (daterad 2018-01-29) 
Kommer att få insyn från det planerade norra flerfamiljshuset och kommer att få sin utsikt 
mot väster förstörd, vilket kommer att sänka marknadsvärdet på villan. Kommer att 
överklaga planen. Befarar även att naturvärden går till spillo genom att lägenheter uppförs 
i området.  
 
Kommentar: Föreslagen placering av ny bebyggelse har studerats i arbetet med 
framtagandet av detaljplanen. De avvägningar som har gjorts syftar bl.a. till att hantera 
eventuell insynsproblematik till kringliggande bostäder. Avståndet mellan det norra 
föreslagna flerbostadshuset och villan som avses yttrandet är ca 45 meter. Bebyggelsen 
ligger dessutom åtskild med Delbancogatan och parkeringsplatser inom Delbanco 1. 
Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att skälig hänsyn har tagits.  
 
När det gäller fastigheternas värde beror detta av en komplex kedja faktorer och kan 
vara svårt att uttala sig om med säkerhet, men det normala i förtätningslägen är inte att 
fastigheterna sjunker i värde (relativt marknaden).   
 
21. Hyresgäst Delbancogatan (daterad 2018-01-22) 
1 Förslaget går emot kulturmiljövårdsprogrammet 
2. Järnvägens sträckning kommer att ändras, rimligt att avvakta det.  
3. De planerade byggnadernas höjd skiljer sig markant från de befintliga. Ställer sig 
undrande till solstudien, visas verkligen alla årstider? 
4. Radonproblematiken i den befintliga byggnaden är inte åtgärdad, kan sprängningar 
leda till förvärrat läge?  
5. Är detta en varsamt tänkt förändring av bebyggelse?  
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Kommentar: Planförslaget är utformat med hänsyn till områdets kulturmiljövärden och 
har stämts av med stadens kultur- och fritidsförvaltning. Se även kommentarer till 
yttrande nr 19. Enligt den översiktliga radonkartan för Mölndals stad utgör planområdet 
ett normalområde för radon. Klassningen bekräftas av mätningar utförda i samband med 
den geotekniska undersökningen. 
 
Stadens bedömning är att planförslaget kan genomföras även om järnvägens sträckning 
inte är slutligt avgjord.   
 
Avseende den föreslagna bebyggelsens höjd samt solstudien. Se kommentararer till 
yttrande nr. 19. Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att skälig hänsyn har tagits. 
 
 
22. Hyresgäst Delbancogatan (daterad 2018-01-28) 
Tycker att det räcker med byggen. Det blir för mycket trafik, är redan stopp. Tidigare 
byggen i området har haft stor påverkan på djurlivet då bland annat ett antal fågelarter 
försvunnit. Befarar insyn från de nya husen då de placerats nära befintliga.  
 
Kommentar: Avseende trafikfrågor, se kommentar till yttrande nr. 19.  
 
Föreslagen placering av ny bebyggelse har studerats i arbetet med framtagandet av 
detaljplanen. De avvägningar som har gjorts syftar bl.a. till att hantera eventuell 
insynsproblematik till kringliggande bostäder. Inför granskningen har byggnadernas 
placering studerats ytterligare och byggrätterna har reviderats för att öka avstånden till 
befintlig bebyggelse. Den föreslagna bebyggelsens höjder minskas också något. För det 
norra föreslagna flerbostadshuset har plankartan kompletterats med en planbestämmelse 
som anger att balkonger inte får finnas vid husets norra gavel. Syftet är att reducera 
eventuell risk för insyn till det närmast belägna befintliga flerbostadshuset. 
Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att skälig hänsyn har tagits.  
 
Befintlig vegetation påverkas i viss omfattning av planförslaget . Inget av de träd som 
påverkas är dock utpekade som skyddsvärda. Ambitionen är därför att de träd som 
behöver tas ned ska ersättas inom planområdet på lämpliga platser. 
 
23. Hyresgäst Delbancogatan (daterad 2018-01-18) 
Har upplevt olägenheter i samband med byggen på Kvarnbyvallen, bl.a. sprickor i husen.  
Befarar störningar under byggtiden och motsätter sig att grönområden tas i anspråk. 
Befarar problem på grund av ökad trafik. Trafiksituationen är redan ansträngd i området.  
 
Kommentar: Under byggtiden kommer byggherren behöva uppfylla krav från 
myndigheter och  se till att säkerhet mot närboende m.fl. säkerställs i varje skede i 
projektet. Exakt hur det görs kan inte styras i detaljplanen. Mölndalsbostäder 
(byggherre) ser inga stora hinder för att kunna hantera frågorna på ett  
korrekt sätt i den framtida planeringen och byggandet. Buller, damm och transporter till 
och från arbetsplatsen kommer också att inkluderas i denna planering, så att olägenheter 
minimeras och att säkerhet för tredje man säkerställs. Det kan även bli fråga om 
sprängningsarbeten i projektet, och också dessa kommer att inkluderas i kommande 
planering, så att de utförs med säkerhet och minimerande av olägenheter för de boende i 
området. 
 
Vad gäller trafik, se kommentar till yttrande nr. 19. 
 

  



    Datum  Dnr. 
  15(18) 

2019‐05‐10  PU 67/15 
         

             
 

24. Fastighetsägare Delbancogatan (daterad 2018-02-08) 
1.Olämpligt med fler bostäder i ett redan väl fungerande bostadsområde, De föreslagna 
byggnaderna är dessutom högre än de befintliga vilket kommer att ge en mycket olämplig 
stadsbild i området.  
2. Utökat boende innebär mer trafik och buller i ett redan hårt belastat område. Det 
föreslagna bullerplanket vore förödande för den öppna och fria stads- och 
landskapsbilden som idag finns i området. Befarar att bullerplanket ska reflektera buller 
och därmed medföra förvärrad bullersituation för de befintliga bostäderna öster om 
delbancogatan. Motsätter sig planket och kräver att bullernivåerna för de befintliga 
bostäderna redovisas i planhandlingarna om ett bullerplank uppförs. Förordar reducerad 
hastighet och farthinder på Delbancogatan.  
3. Byggnadshöjd saknas på hus betecknat med e3. 
 
Kommentar: Inför granskning har möjligheten studerats att ytterligare minska det 
föreslagna bullerplanket samt att anordna gemensam bullerskyddad uteplats på annat 
sätt. Möjligheten att anordna ett bullerplank/vall med en högsta höjd om 1,5 meter 
bibehålls dock i planen. Bullerplanket/vallen har placerats för att i möjligaste mån inte 
ska ligga mitt emot befintliga bostäder öster om Delbancogatan. Frågan om reflekterat 
buller har behandlats i den kompletterade bullerutredningen inför granskning och 
påverkan ansågs vara försumbar. 
 
Vad gäller bebyggelsens utformning och höjd samt trafikkonsekvenser, se kommentar till 
yttrande nr. 19. 
 
Plankartan har kompletterats med byggnadshöjd och nockhöjd för befintliga byggnader.  
 
 
25. Hyresgäster Lövgatan (daterad 2018-02-08) 
Har studerat skuggeffekter i sketchUp-modell. Ifrågsätter om kraven i BBR 6;323 
uppfylls. Vidare kommer miljön inte att bli lika ljus och kommer att uppfattas som 
mörkare än solstudien visar.  
Reser frågor om störningar och säkerhetsfrågor under byggtiden: 
Husen ligger så tätt inpå varandra att det blir svårt att bygga och hålla säkerheten för 
tredje man.  
Otillräckligt utrymme för maskiner, etablering och materialupplag.  
Tunga transporter kommer att behöva komma in i området. Hur ska det lösas utan att 
skapa risker. Många barn i området. 
Menar att sprängning kommer att behöva utföras nära husen vid bergskullen vid det 
planerade p-däcket. 
Befarar att boende kommer att förlora sina parkeringar under byggtiden.  
Brandrisk: minsta avstånd mellan byggnader enligt BBR 5:61 8 meter underskrids mellan 
södra huset och näraliggande befintligt.  
 
Kommentar: Byggrätterna har studerats ytterligare inför granskning och har revideras 
för att öka avstånden till befintlig bebyggelse. Den föreslagna bebyggelsens höjder 
minskas också något. En ny solstudie har tagits fram baserat på de reviderade 
byggrätterna.  
 
Utifrån den sakkunskap som finns från andra förtätningsprojekt inom centrala stadsdelar 
så är bedömningen att boendemiljön som helhet anses ha en god tillgång på dagsljus. Se 
även kommentarer till yttrande nr. 19. 
 
Under byggtiden kommer byggherren behöva uppfylla krav från myndigheter och se till 
att säkerhet mot närboende m.fl. säkerställs i varje skede i projektet. Exakt hur det görs 
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kan inte styras i detaljplanen. Mölndalsbostäder (byggherre) ser inga stora hinder för att 
kunna hantera frågorna på ett korrekt sätt i den framtida planeringen och byggandet. 
Buller, damm och transporter till och från arbetsplatsen kommer också att inkluderas i 
denna planering, så att olägenheter minimeras och att säkerhet för tredje man 
säkerställs. Det kan även bli fråga om sprängningsarbeten i projektet, och också dessa 
kommer att inkluderas i kommande planering, så att de utförs med säkerhet och 
minimerande av olägenheter för de boende i området. 
 

 
26. Hyregäster vid Lövgatan, lista med 9 namnunderskrifter (daterad 2018-02-09) 
 
Yttrandet består av nio namnunderskrifter samt texten Vi som är emot byggnationen vid 
lövgatan.  
 
Kommentar: Synpunkten noteras.  
 
27. Fastighetsägare Kryssgatan (daterad 2018-02-05) 
Befarar ökade vattenflöden mot sin fastighet vid Kryssgatan nedanför planområdet bl.a. 
utifrån beskrivning på sid 12 i dagvattenutredningen. Upplever att flödena uppifrån berget 
ökat under 2017.  
 
Kommentar: De dagvattenåtgärder som beskrivs i dagvattenutredningen bedöms inte 
leda till ökade dagvattenflöden. De nya hårdgjorda ytor som skapas ska enligt den 
lösning som förslås i dagvattenutredningen fördröjas inom planområdet för att därefter 
avledas till allmän dagvattenledning med anslutning i Kryssgatan. Möjlighet finns även 
att koppla på dagvatten från delar av de befintliga bostadshusen vilket skulle innebära en 
ökad fördröjning jämfört med dagens situation.  
 
28. Fastighetsägare Kryssgatan (daterad 2018-02-08) 
Befarar ökade vattenflöden mot sin fastighet vid Kryssgatan nedanför planområdet. 
Finns problem idag som inte tas upp i utredningen. Motsätter sig att dagvatten leds till 
Kryssgatan.  
 
Påpekar att skolor och förskolor i området redan är fulla. Föreslår att de planerade 
byggnaderna sänks för att bättre passa in med befintlig bebyggelse.  
 
Trafikproblem på Kryssgatan idag då bilar kör in på Kryssgatan som är en återvändsgata 
för att leta parkering. Befarar att detta problem förvärras om ytterligare bostäder 
tillkommer. Föreslår följande åtgärder.  
 
Infart till den nya bebyggelsen från Delbancogatan istället för Kryssgatan.  
Att gatuparkering tas bort och flyttas upp ovanför backen längs det föreslagna 
parkeringsdäcket.  
 
Att det säkerställs att gatuparkeringarna inte vid någon tid på dygnet är billigare än det 
föreslagna parkeringsdäcket så att boende inte lockas att parkera på gatan.  
Att det säkerställs minst en parkering per lägenhet. 
Önskar även krav på gestaltning av parkeringsdäcket som inte innebär förfulning av 
gatubilden. 
 
Kommentar:  
Vad gäller frågor om trafikkapacitet, dagvatten och kapacitet i skolor och förskolor, se 
kommentar till yttrande 19, 27 och 15.  
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Inför granskning har de föreslagna byggrätterna minskats något såväl till sin utbredning 
som på höjden, dock kommer de fortsatt att vara högre än den befintliga bebyggelsen.  
 
Frågor om gatuparkering på Kryssgatan samt priser för gatuparkering regleras inte i 
detaljplan.  
 
Dimensioneringen av de ytor som avsätts för parkering i planförslaget styrs av Mölndals 
stads parkeringspolicy och beskrivs närmare i planbeskrivningen samt i det trafik-PM 
som har tagits fram inför granskning.  
Utformning av parkeringsdäcket styrs inte närmare i detaljplanen utan blir en fråga för 
bygglovsprövningen. 
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Ändringar i planförslaget 
 
Plankartan revideras enligt följande 
 

 Byggrätterna för flerbostadshus justeras något i syfte att öka avståndet till 
befintliga byggnader. Även höjderna justeras.  

 Byggrätter för miljöhus revideras.  
 Möjlighet till parkering utökas för att möjliggöra att det södra parkeringsområdet 

förlängs mot sydväst.  
 Planbestämmelse om bullerplank längs Delbancogatan ändras till att det 

möjliggörs att ett bullerplank/vall kan uppföras. Ny planbestämmelse medger 
kringbyggt uterum som alternativ lösning.  

 Delbancogatan planläggs som gata i syfte att skapa förutsättningar för cykelväg 
(se trafik-PM) samt angöring för sopbil.  

 Byggnadshöjd och nockhöjd uttryckt som plushöjd för införs för befintliga 
byggnader  

 Planbestämmelse förs in som begränsar att balkonger mot norr inte får uppföras 
på den föreslagna byggnaden i norr. 

 Bestämmelse om att ventilationsintag riktas bort från järnvägen införs i planen.  
 Delbancogatan samt delar av Kryssgatan har lagts med för att inte ha 

utfartsförbud i plangränsen. 
 
Planbeskrivningen revideras enligt följande  
 

 Planbeskrivningen revideras utifrån ovan listade ändringar i plankartan. 
 Redovisning av påverkan på MKN vatten lyfts in i planbeskrivningen från 

dagvattenutredningen.  
 Planbeskrivningen förtydligas kring de geotekniska förhållandena med avseende 

på branter och lösa block 
 Text i planbeskrivningen om trafik stäms av mot erhållet trafik-PM och revideras 

vid behov. 

Ändringar och kompletteringar av utredningar 

 Planhandlingarna kompletteras med ett trafiktekniskt PM. 
 Dagsljusutredning har genomförts. 
 Vibrationsutredning samt vibrationsmätning har tagits fram. Utredningarna 

bifogas handlingarna.  
 Markmiljöutredningen har kompletteras med MIFO fas 2 och planbestämmelse 

har införts. 
 Bullerutredningen revideras utifrån länsstyrelsens och trafikverkets synpunkter.  
 Trafik PM har tagits fram. 

 
Förslag till vidare handläggning  
Stadsbyggandsförvaltningen föreslår att planförslaget bearbetas enligt 
samrådsredogörelsen detaljplanen därefter ställs ut för granskning.  

 
STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
 
 
Lisa Östman   Johan Wiik 
planchef   planarkitekt 






















