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Information 

Planförfarandet 
Detaljplanen handläggs med ett utökat förfarande, vilket innebär att efter samråd med berörda parter 
sker en formell granskning. Efter granskningen tas detaljplanen upp för antagande i 
kommunfullmäktige. Om detaljplanen däremot godkänns i samrådsskedet kan planförfarandet övergå 
till ett så kallat begränsat planförfarande, vilket innebär att den efter samrådet kan antas.  
 

 
Läsanvisning 
I denna planbeskrivning benämns de befintliga byggnaderna i planområdet med bokstaven B följt av 
ett nummer (B222, B110, etc). Nya kvarter benämns med bokstäverna KV följt av ett löpnummer 
(KV1, KV2 osv). Samtliga befintliga byggnader och kvarter, gatunamn och andra namngivna platser 
framgår av en illustrationskarta i skala 1:1000 som hör till detaljplanen. I illustrationskartan redovisas 
också antal våningar på bebyggelsen med romerska siffror (exempelvis XVI som betyder 16 
våningar). 
 
Medverkande 
Planarbetet har bedrivits av planenheten inom Stadsbyggnadsförvaltningen i Mölndals stad i nära 
samarbete med det kommunala bolaget Mölndala fastighets AB (MFAB). Deltagare från ett flertal 
olika nämnder, förvaltningar och avdelningar har medverkat i arbetet. Bland annat Mark- och 
exploateringsavdelningen, Bygglovsavdelningen, Fastighetsavdelningen, Miljöförvaltningen, Tekniska 
förvaltningen, Skolförvaltningen, Kultur- och fritidsförvaltningen och Stadsledningsförvaltningen. 
Även de kommunala bolagen Mölndal Energi och Mölndalsbostäder har medverkat.  
 
White arkitekter AB har varit stöd i arbetet och har upprättat plankartan, planbeskrivningen samt 
illustrationer med mera i nära dialog med Mölndals stad som beställare. Nyréns Arkitektkontor AB har 
upprättat strukturplanen som ligger till grund för planförslaget samt illustrationer. Fredblads arkitekter 
AB har upprättat skisser för skola och förskola samt ett av kvarteren inom planområdet. Vilborgs 
arkitekter AB har upprättat skisser för några av kvarteren i Industrikärnan. Utöver dessa har ett flertal 
andra konsultbolag varit delaktiga genom upprättande av underlagsmaterial samt genom uppdrag åt 
medverkande parter. Se respektive rapport eller figur. 
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Handlingar 
Detaljplanen består av plankarta med bestämmelser. Till planen tillhör denna planbeskrivning som ska 
underlätta förståelsen av detaljplanens 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: 
• Plankarta i skala 1:1000 med tillhörande bestämmelser, 2022-03-15, rev 2023-01-20 

 

Till detaljplanen hör: 
• Illustrationskarta i skala 1:1000, 2022-03-15, rev 2023-01-20 
• Grundkarta i skala 1:1000, 2023-01-18 (finns på stadsbyggnadsförvaltningen) 
• Planbeskrivning 2022-03-15, rev 2023-01-20 (denna handling) 
• Fastighetsförteckning, 2023-01-18 (finns på stadsbyggnadsförvaltningen) 
• Miljökonsekvensbeskrivning, Sweco, 2022-03-01, rev 2023-01-20 
• Samrådsredogörelse 2022-03-01 
• Granskningsutlåtande 2023-01-20 

Utredningar och andra underlag: 
• Bullerutredning, WSP, 2021-08-12, rev. 2022-10-12 

• Dagsljus- och solljusutredning, White, 2021-04-14 

• Naturmiljöutredningar Samlingsrapport, Sweco, rev. 2022-01-20 

• Dagvattenutredning, Markera, 2022-10-20  

• VA-utredning, Markera, rev. 2021-06-18 

• Vattensäkerhet PM, Nyréns, 2019-03-01 

• Översvämningsutredning, Sweco, 2017-03-22 

• Geoteknik detaljplan nordöstra delen PM, AFRY, 2021-12-22 

• Markteknisk undersökningsrapport, Afry, 2021-12-17  

• Markföroreningar inom Forsåker PM, Structor, 2016-12-12 

• Kompletterande miljöteknisk markundersökning av blivande parkmark och förskola inom del 

av fastigheten Forsåker 1:101, Relement, 2022-10-13 

• Kompletterande översiktlig miljöinventering av byggnader som bevaras inom Forsåker, 

Relement, rev. 2019-02-20  

• Avfall Forsåker PM, Aktins 2021-04-16  

• Brandskiss räddningsvägar, FSD, rev. 2021-11-22 

• Forsåker Kollektivtrafikutredning, Sweco, 2021-05-19 

• Parkerings- och mobilitetsutredning Forsåker, Trivector, 2021-09-09  

• Trafikutredning Detaljplan Forsåker, nordöstra delen, Atkins, 2021-07-01 
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• Riskbedömning – Forsåker vattenkraftstation, Sweco, 2020-09-02 

• Risk-PM DP1A, WSP, 2019-12-11  

• Luftkvalitetsutredning, WSP, 2021-04-27  

• Komplettering av luftutredning Forsåker PM, WSP, 2022-09-22 

• Vibrationsutredning PM, Forsåker, Nordöstra delen, WSP, rev. 2021-12-15 

• Forsåkerområdet, Kulturhistorisk beskrivning och byggnadshistorisk inventering, Lindholm 

restaurering, rev. 2015-11-24) 

• Papyrusområdet, Kulturhistorisk och fastighetsekonomisk analys inför bevarande och 

utveckling av området, NAI Svefa, 2010-06-22 

• Arkeologisk undersökning steg 1, Statens historiska museer, 2015 

• Arkeologisk undersökning steg 2, Statens historiska museer, 2015 

• Slutbesked för arkeologisk undersökning, Riksantikvarieämbetet, 2017 

• Forsåker plananalys, Spacescape, 2021-11-22 

• Social konsekvensanalys, Liljewalls, 2021-11-24  

• Stadslivsstrategi Forsåker, WSP, 2016-06-23 

Styrdokument och övriga handlingar kopplade till detaljplanen 
I stadens arbete har ett antal övergripande styr- och visionsdokument tagits fram som har varit 
styrande för framtagandet av detaljplanen. De innehåller frågor av mer generell typ som i planarbetet 
har brutits ned på en detaljplanenivå. Det finns dels utredningar som givit avtryck i planens 
utformning och innehåll samt dels programhandlingar som har bäring på stadsdelens utveckling i ett 
övergripande perspektiv och vägledande handlingar som är viktiga för planens genomförande som 
t.ex. Kvalitetsprogram m.m.  
 
Kvalitetsprogrammet (Nyréns, januari 2022) beskriver en helhetsbild över stadsdelens gator, platser 
och parker, samt bebyggelse, med tydligt fokus på det av oss alla upplevda offentliga rummet. Syftet 
med programmet är att hålla ihop visionen och stadsbyggnadsidén när stadsdelen utvecklas under lång 
tid och delas upp på flera detaljplaner och etapper. Programmet beskriver en kvalitetsnivå och 
inriktning för gestaltning och innehåll som Mölndals Stad, Mölndala Fastighets AB (MFAB) och 
byggaktörerna i Forsåkers konsortium enats om som grund för stadsutvecklingen. Programmet, 
framtaget av Nyréns Arkitektkontor utgör underlag för planen och beskriver detaljplanen men är ingen 
formell del av planhandlingen.  
 
Hållbarhetsprogrammet är ett styrdokument för genomförandet av Forsåker och syftar till att 
tydliggöra de gemensamma hållbarhetsambitionerna som Mölndals Stad, MFAB och byggaktörerna i 
Forsåkers konsortium enats om ska gälla för området som helhet. När detaljplanen är antagen kommer 
programmet ligga till grund för fortsatt strategiskt arbete, projektering och genomförande inom 
projektet.  
 
Kvalitetsprogrammet och hållbarhetsprogrammet kommer att knytas till avtal om exploatering och 
genomförande mellan Mölndals Stad, MFAB, byggaktörerna i Forsåkers konsortium och andra 
tillkommande aktörer i genomförandeskedet. Uppföljning av de två programmen kommer ske genom 
en för parterna gemensam kvalitetsprocess med ett kvalitetsråd och ett kvalitetsforum. 
Kvalitetsprocessen finns vidare beskriver i kvalitetsprogrammet. 
 
Illustrationsplanen redovisar ett tänkbart alternativ på hur den övergripande fysiska strukturen kan se 
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ut. Illustrationsplanen anger inte byggnadernas exakta lokalisering och är inte juridiskt bindande. 
Illustrationsplanen är baserad på den strukturplan som tagits fram för Forsåker. 
 
Beskrivning av hur detaljplanen svarar upp mot målen i ovan Visions- och styrdokument redovisas 
under kapitel 7 Konsekvenser. 
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Planens bakgrund, syfte och huvuddrag 

Bakgrund 
Forsåker har i ett par hundra år varit plats för tillverkningsindustri, framför allt framställning av 
papper. Sedan papperstillverkningen upphörde 2005 har området stått mer eller mindre tomt men med 
några delar uthyrda. Mölndals stad köpte marken 2009 och i oktober 2010 övergick ägandet till det 
kommunala bolaget Mölndala Fastighets AB (MFAB) som har till uppgift att utveckla området. År 
2013 bildades ett konsortium av byggföretag för att få med kunskaper från genomförandeperspektivet i 
planarbetet samt för att sprida riskerna när stadsdelen byggs ut. 
 
Sedan plansamrådet 2017 har utgångspunkterna för detaljplanen delvis ändrats. Bland annat har 
fördjupade utredningar förbättrat kunskapsläget kring strukturplanens möjligheter och utmaningar och 
vissa ställningstaganden har omprövats; inte minst har planeringen av järnväg genom staden 
förändrats. Det senare medför osäkerhet kring förutsättningar som krävs för att planlägga vissa delar 
av området. Därför har planområdet delats och den nu aktuella delen är väsentligt mindre än 
planområdet i samrådet. Exempelvis kan inte den nya bron över motorväg och järnväg planläggas 
innan järnvägsplaneringen framskridit ytterligare. Bland annat med anledning av detta måste syftet för 
detaljplanen uttryckas lite annorlunda nu än i samrådet. Många av idéerna för området som helhet är 
dock de samma, men kan möjliggöras först genom kommande planläggning (tillsammans med övriga 
återstående delar inom det område som täcktes av planprogrammet). Struktur och formuleringar i 
stycket om syftet har också bearbetats för att bli tydligare och bättre beskriva det väsentliga i planen. 
Granskning för de kvarstående delarna av Forsåker, Östra delen kommer att ske senare, eventuellt 
tillsammans med de tidigare utelämnade delarna. 

Syfte 
Det övergripande syftet med detaljplanen är att skapa en tät levande stadsmiljö inom och i anslutning 
till det före detta pappersbruket med Mölndalsåns lopp och inslag av bevarade kulturhistoriskt 
värdefulla byggnader som identitetsbärande delar.  
 
För att skapa en levande stad ska planen möjliggöra en blandning av funktioner i planområdet och 
inom kvarteren. Det ska finnas möjligheter att inrymma allt sådant som behövs för en levande 
stadsdel: bostäder, arbetsplatser, kulturverksamhet, vård, skola och annan service (såväl privat som 
offentlig). Planen syftar till att skapa en stadsmässig struktur och karaktär med olika 
bebyggelsetypologier och byggnader i olika höjdskala.  
 
Syftet är också att länka samman östra och västra Mölndal. Avsikten är att skapa en stadsmiljö som 
bidrar till en tät och sammanhållen stadskärna bestående av Mölndals innerstad, Forsåker och 
Kvarnbyn. Vidare är syftet att tillgängliggöra Mölndalsån för allmänheten och medge anläggningar för 
att ta ut energi ur åns överskottsvatten vid höga flöden.  
 
Detaljplanen syftar också till att möjliggöra etableringen av Forsåker som ett betydande besöksmål.  
Planområdet ligger strategiskt placerat i anslutning till Mölndals resecentrum, en av regionens största 
knutpunkter för kollektivtrafik och planen syftar till att möjliggöra hållbara resmönster. Sammantaget 
ska den täta och blandade stadsmiljön, med hög exploatering, stärka förutsättningarna för en 
långsiktigt hållbar regional utveckling i enlighet med Göteborgsregionens strukturbild.  

Planens huvuddrag 
I Forsåker ska en modern och tät stadsdel med klassisk kvartersstruktur samt flera torg och parker 
växa fram. Området ska innehålla många olika funktioner för att bli en levande stadsdel; bostäder, 
kontor, närservice, skola, förskolor och kultur. Hela Forsåker kan komma att rymma upp till ca 3 000 
bostäder och ca 5 000 arbetsplatser när det är fullt utbyggt. Den nu aktuella detaljplanen, Forsåker – 
Nordöstra delen, rymmer ca 1 900 bostäder (beräknat på 169 000 kvm ljus BTA delat på 90 kvm 
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BTA/bostad) och ca 60 000 kvm bruttoarea (BTA) för verksamheter.  Bebyggelsen utgörs av 
företrädesvis slutna kvarter med en variation i form, höjd och gestaltning. Byggnadernas höjder förslås 
variera mellan i huvudsak fyra och åtta våningar med enstaka högre byggnader på upp till 16 våningar. 
 
Detaljplanen omfattar: 

• Befintlig bebyggelse som planläggs för att bevaras och utvecklas med på- om- och 
tillbyggnader för att kunna rymma en bredd av användningar. 

• Kvarnbygatan i ett justerat läge. 
• En park invid den befintliga Stenladan. 
• Ett nytt nätverk av gator för bil-, kollektiv-, gång- och cykeltrafik. Trappor, ramper och i 

nordöstra delen även en hiss på allmän plats för att underlätta tillgänglighet till planområdet. 
Nya broar över Mölndalsån planläggs. 

• En publik tyngdpunkt med torg, platser och stråk längs med forsen och den befintliga 
bebyggelsen som även knyter an till nya bebyggelsekvarter. 

• Mölndalsån i ett öppet och delvis justerat läge berikas med miljöer för god vattenkontakt. 
Planen möjliggör ombyggnation och tillgängliggörande av årännan. 

• Ett mobilitetshus för mobilitetstjänster och parkering av bil och cykel. 
• Nya kvarter för bebyggelse med blandat innehåll på ömse sidor om Kvarnbygatan. 
• Nya kvarter med primärt ny bostadsbebyggelse söder om Mölndalsån. 
• En skola och en förskola. 
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Plandata 

Läge 
Planområdet är huvudsakligen beläget inom det gamla bruksområdet. Det kopplas i nordväst via 
Mölndals bro och Knutpunkten till Mölndals innerstad, tvärs kommunikationsstråket E6/E20-
Västkustbanan. I väster gränsar planområdet mot den stora trädgården kring Villa Korndal samt 
kvarvarande industrimark (som avses planläggas i kommande arbete med Forsåker). Även i söder 
gränsar området mot den kvarvarande industrimarken, men ett stråk med gatumark ansluter till 
Kronogårdsgatan. I öster ansluter området till Norra Forsåkersgatan och bostadsbebyggelsen i 
Mölndals Kvarnby. Planområdet avgränsas i norr av Kvarnbyskolan samt Störtfjället och bebyggelsen 
vid dess fot.  

Areal och markägoförhållanden 
Planområdet omfattar cirka 15,5 hektar. Huvuddelen av området ägs av kommunala Mölndala 
Fastighets AB medan allmän plats och skolmark i ytterkanterna ägs av Mölndals Stad. I anslutning till 
Kvarnbygatan ägs viss mark av Mölndalsbostäder. I norr ägs en mindre del av planerad gatumark av 
AB Göteborgs Hyreshus. Fastighetsägare och rättighetshavare framgår av fastighetsförteckningen som 
tillhör planen.  
 

Planområdet 
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Tidigare ställningstaganden  

Behovsbedömning  
Enligt plan- och bygglagen 4 kap. 34 § ska en behovsbedömning utgöra underlag för beslut om 
detaljplanen kan tänkas medföra betydande miljöpåverkan. Om så är fallet skall en miljöbedömning 
göras, bl.a. genom att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) i enlighet med PBL och MB upprättas. 
En behovsbedömning för aktuellt planförslag finns framtagen. Till grund för behovsbedömningen 
ligger en checklista för värdering av detaljplanens konsekvenser. Detaljplanen bedöms kunna innebära 
betydande miljöpåverkan och kommunen har därmed bedömt att en miljökonsekvensbeskrivning 
behövs för aktuellt planförslag. Miljökonsekvensbeskrivningen upprättas som en särskild handling och 
sammanfattas i kapitlet Konsekvenser i denna planbeskrivning. 

Riksintressen 

Kulturmiljövård  
Planområdets nordöstra del utgör del av området ”Mölndalsåns industriområde och Kvarnbyn” som är 
av riksintresse för kulturmiljövården. Riksintresseområdet är en kvarn- och industrimiljö vid 
Mölndalsån, vars kraftiga fall har nyttjats för kvarndrift i större skala sedan medeltiden. Riksintresset 
beskrivs bland annat som Mölndalsåns fall, industribebyggelse främst från 1800-talets senare hälft, 
Götafors före detta pappersbruk samt bostadsbebyggelse från 1700- och 1800-talet. 
 
Kopplingen mellan pappersbrukets industrimiljö och bebyggelsen i backen och längs ån är central för 
att tydliggöra historien. Bostäderna i Kvarnbyn uppstod då bruksarbetarna tilläts bygga där på ofri 
grund.  
 

 

Transportinfrastruktur  
Järnväg 
Befintliga riksintressen för järnväg är Västkustbanan och stationen Mölndal nedre, belägna väster om 
planområdet.  
 
Korridorer för Götalandsbanan delsträckan Göteborg-Borås är utpekad framtida 
kommunikationsanläggning av riksintresse som är en del av den planerade höghastighetsjärnvägen 

Rödskrafferat område visar riksintressets utbredning. 
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mellan Göteborg och Stockholm via Borås, Jönköping och Linköping. Riksintressets geografiska 
utbredning baseras på rangordnade korridoralternativ med tillhörande station och anläggningar enligt 
samrådshandling våren 2021 i Lokaliseringsutredning, Göteborg – Borås, en del av nya stambanor. 
Aktuella gränser är inte exakta varför även områden i närhet till korridorerna kan komma att påverka 
riksintresset. 
  
 

 
 

 
Väg 
E6/E20, belägen väster om planområdet, klassas som riksintresse för kommunikation. Både E6/E20 
och Västkustbanan ingår i TEN-T (Trans European Transport Network) vilket är ett nätverk utpekat av 
EU som särskilt betydande internationellt.  
 

Riksintressets geografiska utbredning. Planområdets läge illustreras med röd pil.   

Grön yta är så kallade ”korridor - bank eller skärning” och lila skrafferat område illustrerar stationsläge. 
Planområdesgränsen redovisas med röd streckad linje.  
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Regionala och kommunala planer och mål 
Strukturbild för Göteborgsregionen 
Detaljplanen är i linje med Göteborgsregionens (GR) strukturbild. Mölndal med Forsåker är en del av 
det sammanhängande stadsområdet som leder in till regionens kärna. Huvudstråken utgör ryggraden i 
regionens utveckling och det är viktigt att dessa stärks så att regionens alla delar blir långsiktigt 
livskraftiga. Detaljplanen möjliggörs för bostadsbyggande i ett stationsnära läge med god 
kollektivtrafik vilket stärker förutsättningarna för en uthållig tillväxt i Göteborgsregionen. Genom 
utveckling av Forsåkerområdet bebyggs i ett läge där det kan etableras bostäder, centrumfunktioner, 
handel och serviceinrättningar vilket ger tillgänglighet för många grupper, ökar valmöjligheterna för 
resande och därmed stärker förutsättningarna för en långsiktigt hållbar regional utveckling.  

 

Göteborgsregionens strukturbild. 
 

Målbild Koll2035 
Västra Götalandsregionen har tillsammans med kommunerna Göteborg, Partille och Mölndal tagit 
fram en gemensam målbild, ”Målbild Koll2035 – kollektivtrafikprogram för stomnätet i Göteborg, 
Mölndal och Partille”, för den framtida utvecklingen av den regionala kollektivtrafiken. I målbilden 
ingår bland annat en uppgradering av dagens stombussar till så kallade Citybussar. I dessa planer ingår 
att ett av stråken ska koppla samman Mölndals station med de centrala delarna av Göteborgs innerstad. 
Vidare föreslås ett nytt bussystem, Metrobuss, att introduceras för att öka tillgängligheten och minska 
restiderna med kollektivtrafiken. En framtida metrobusstation är föreslagen vid knutpunkten 
Mölndalsbro. 



14 
 

Översiktliga planer 
Översiktsplanen för Mölndals stad 2006 anger verksamheter som markanvändning i Forsåker. 
Detaljplaneförslaget avviker därför från gällande översiktsplan. Kommunstyrelsen har dock fattat 
beslut om att ta fram en ny översiktsplan och arbete med detta pågår. Beslut om utställning har fattats i 
januari 2022 vilket är nästa skede i processen. Planförslaget är förenligt med det nya förslaget till 
översiktsplan.  
 
En fördjupad översiktsplan (FÖP) för Mölndalsåns dalgång, antagen 2017 tillsammans med Göteborgs 
stad, anger att Forsåker ska bli ett bebyggelseområde med i huvudsak bostäder, arbetsplatser, service, 
mindre grönytor m.m. Forsåker anges också som ett område med stora kulturhistoriska värden där 
rekommendationerna i kulturmiljövårdsprogrammet ska följas, men där om- och tillbyggnader som 
inte motverkar syftet kan tillåtas. Söder om Mölndals bro redovisas två nya kopplingar mellan östra 
och västra Mölndal tvärs motorväg och järnväg. Genom området föreslås nya gång- och 
cykelförbindelser. Detaljplaneförslaget överensstämmer med den fördjupade översiktsplanen för 
området. 

Övriga kommunala planer och program 

Kulturmiljöprogram  
Större delen av planområdet finns upptaget i Mölndals Stads kulturmiljöprogram (2018-03-28) som 
området ”Forsåker - bruksområdet”. För detta område anges att tillbyggnader, ombyggnader och andra 
ändringar ska utföras varsamt så att bebyggelsens karaktärsdrag inte förvanskas samt att dessa bör ha 
ett medvetet förhållningssätt till bebyggelsens industrikaraktär. 
 
Kulturhistoriskt finns tydliga kopplingar till det angränsande kulturmiljöområdet ”Mölndals Kvarnby”.  
 

 

Karta över områden upptagna i Kulturmiljöprogrammet. Röda linjer anger gräns för ”Forsåker – bruksområdet” och 
”Mölndals Kvarnby” i Kulturmiljöprogrammet. Planområdesgränsen redovisas med svart streckad linje.  
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Grönplan 
Grönplan för Mölndals stad beslutades av kommunfullmäktige 2018 och en stadsdelsfördjupning för 
Forsåker-Kikås färdigställdes 2020. Grönplanen omfattar parker, torg, gatumark och naturområden 
som förvaltas av tekniska förvaltningen. Syftet är att grönplanen ska fungera som ett 
kunskapsunderlag vid planering av Mölndals stads framtida fysiska utveckling och ett beslutsunderlag 
för kommande investeringar, samt främja samordningen mellan förvaltningarna. 
 
Grönplanen anger bland annat riktvärden för storlek, kvalitet samt inom vilket avstånd boende i tätort 
ska ha tillgång till bostadsnära park eller natur (max 300 m), stadsdelspark (1 km) respektive stadspark 
(30 minuter med kollektivtrafik). Vidare anger inom vilket avstånd alla mölndalsbor ska ha tillgång till 
närströvområde (2 km) och friluftsområde (2 km). 
 
Stadsdelsfördjupningen innehåller en analys av hur riktvärdena för park- och naturområdena uppfylls, 
samt förslag på åtgärder. Stadsdelslekplats saknas i stadsdelen idag. I analysen anges att den nya 
stadsdelen Forsåkers tillgång till bostadsnära park och natur måste tillgodoses inom området då 
stadsdelen omges av barriärer. En stadsdelspark behövs i Forsåkerområdet för att riktvärdet 1 km från 
bostad ska uppfyllas. Fördjupningen anger också att stor inflyttning i stadsdelen Forsåker-Kikås 
innebär att befintliga parker och naturområden behöver utvecklas och bli mer tillgängliga. 

Naturvårdsplan 
En naturvårdsplan för Mölndals stad antogs av kommunfullmäktige 2015. Naturvårdsplanen ska ligga 
till grund för de avvägningar som görs i arbetet med stadens översiktsplan och vägas med andra 
intressen och strategiska underlag direkt under översiktsplanen. I planen redovisas naturvärdeobjekt 
med betydelse för biologisk mångfald. Naturvärdesobjekt som berör planområdet är Mölndalsån 
Kålleredsbäcken. 

Detaljplaner 
Planområdet berör följande gällande detaljplaner: 

Detaljplan Fastställd/ laga kraft Huvudsakligt ändamål 
SPL 967 1928 Industri 
SPL 6842 1970 Handel 
SPL 6980 1970 Industri 

Kontor (Rudströmska) 
SPL 7638 1982 Gata 
DP 1984/1 1984 Vattenområde 
DP 1985/15 1985 Handel 

Gata 
DP 1987/6 1987 Allmänt ändamål (Kvarnbyskolan) 

Gata 
DP 1988/13 1988 Småindustri 

Parkering 
Gata/gatuplantering 

DP 2000/8 2000 Huvudgata 
GC-väg 

 
Genomförandetiden har gått ut för alla berörda detaljplaner.  
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Karta över gällande detaljplaner (se tabell ovan). Befintliga plangränser markerade med röda linjer.  
Plangräns för aktuell plan i svart.  

Mölndals miljömål  
Mölndals stad har, med utgångspunkt från de nationella miljökvalitetsmålen, antagit 20 lokala 
miljömål som ska vara genomförda 2022. Några av dessa har mer bäring på utvecklingen i Forsåker än 
de övriga:  

1. Utsläppen av växthusgaser i Mölndal ska uppgå till högst 2,9 ton CO2-ekvivalenter/invånare 
och år. 

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 
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μg/m3 luft som årsmedelvärde eller 30 μg/m3 luft som dygnsmedelvärde. 
4. Förekomsten av farliga ämnen i barns vardag ska minimeras. 

• Alla invånare i Mölndal ska ha tillgång till minst ett grönområde inom 300 m. 
• Det ska finnas bostadsnära odlingar i flera tätbebyggda områden i Mölndal. 
• Ingen ska bo i flerbostadshus med radonhalter över 200 Bq/m3 luft som årsmedelvärde. 

5. Andelen personresor som utförs med cykel ska vara minst 12 procent och med kollektivtrafik 
minst 25 procent. 

 
Hur väl detaljplanen uppfyller miljömålen finns att läsa under rubriken Konsekvenser. 

Vision Mölndal 2022  
Kommunfullmäktige antog år 2013 Vision Mölndal 2022. Visionen 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 

 
Utifrån visionen har fullmäktige också antagit ett antal mål – detta skedde senast år 2019. Målen från 
2019 har ersatt de mål (med nämndmål och indikatorer) som relaterades till i detaljplanens 
samrådshandling. Även om de huvudsakliga strävandena i många avseenden är desamma är målen nu 
inte uttryckta i siffror så som tidigare var fallet.   
 
Målen är kopplade till Agenda 2030 och FN:s 17 globala mål om hållbar utveckling och flera av dem 
har bäring på stadsbyggnadsfrågor. Målen är: 

• Stärka förutsättningarna för växande näringsliv och arbetsmarknad 
• Säkerställa likvärdig utbildning av hög kvalitet som främjar livslångt lärande 
• Utveckla en växande och trygg stad, tätort och landsbygd med god infrastruktur 
• Främja och stödja självständigt, gott och aktivt liv för alla åldrar 
• Bedriva det miljö- och klimatarbete som krävs för långsiktigt hållbar utveckling 
• internt mål: Mölndals stad är en attraktiv arbetsgivare 

 
Måluppfyllelse redovisas under rubriken Konsekvenser – Övriga konsekvenser.  
Mölndals stad har påbörjat arbetet med en revidering av visionen. 

Vision 2.1 Forsåker 
Stadsutvecklingsuppdraget och uppgiften att utveckla Forsåkersområdet ligger på det kommunala 
bolaget Mölndala Fastighets AB (MFAB). Till projektet har man knutit sex bygg- och 
projektutvecklingsföretag med vilka Mölndala agerar i konsortieform. Kommunfullmäktige godkände 
2013-05-22 ett avtal som styr konsortiets arbete, vartill bilagan Vision 2.1 är knuten. Vision 2.1 är ett 
inriktningsdokument framtaget av MFAB och innehåller totalt 20 punkter varav de som är relevanta 
för detaljplanen listas nedan: 

• Identitet 
• Blandstad och kvarter 
• Hög exploatering 
• Lokaler 
• Koppling till Mölndals 

bro och Mölndals 
innerstad 

• Offentliga miljöer 
• Trafik och flöden 
• Miljö och energi 
• Kollektivtrafik 
• Bilar och parkering 
• Mölndalsån 

 

• Park och lek 
• Byggnader och 

arkitektur 
• Cykelparkeringar 
• Järnvägen 
• Upplåtelseformer 

för bostäder 
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Hur detaljplanen möter visionen finns att läsa under rubriken Konsekvenser – Övriga konsekvenser. 

Övriga kommunala beslut 

Rivningar  
Kommunstyrelsen godkände 2010-06-02 en rivningsplan för ett antal av de gamla industribyggnaderna 
i området. Rivningsplanen som delvis grundade sig på en kulturhistorisk och fastighetsekonomisk 
utredning utförd av NAI Svefa har senare reviderats och den nya rivningsplanen godkändes av 
kommunstyrelsen 2013-10-30. Rivningslov erhölls från byggnadsnämnden hösten 2014 för större 
delen av byggnaderna. Ytterligare byggnader fick rivningslov 2015-05-06. Ett fåtal byggnader 
omfattade av rivningsplanen kvarstår idag. Byggnadsnämnden (BN 33/2015) menar att man generellt 
bör vara restriktiv med ytterligare rivningslov för industriområdets kärna så länge detaljplanen för 
området inte är klar och det är redovisat hur man avser koppla området mot riksintresset Kvarnbyn. 
Byggnadsnämnden fattade vid sitt sammanträde 2020-11-11, §, 98, beslut att bevilja rivningslov för 
Kasernen. Beslutet överklagades inte och vann laga kraft ca fyra veckor efter detta. Byggnaden är nu 
riven. 

Program för detaljplan 
Planprogram för Forsåker godkändes av kommunfullmäktige 2016-02-24. Denna detaljplan 
överensstämmer med planprogrammets intentioner om en kvartersstad med kringbyggda kvarter och 
ett påtagligt inslag av verksamhetslokaler i bottenvåningarna och en övergripande skala om fyra till 
åtta våningar men med enstaka hus på upp till sexton våningar.  
 
Programområdet är större än aktuellt planområde. Framför allt är det programområdets västra delar 
som inte ingår i planområdet. Här råder osäkerheter kring framtida lösning för järnvägstrafiken vad 
gäller spårutbredning och perrongutformning. Så snart klarhet kring dessa frågor nåtts, avser Mölndals 
stad att påbörja detaljplanearbete även för detta område. Villa Korndal med omkringliggande park, 
ingår inte heller i aktuellt planområde. Även området kring Kvarnbyskolan och brandstationen, ingick 
i programområdet men ingår inte i området för aktuell detaljplan. 

Planbesked 
Kommunstyrelsens planeringsutskott lämnade 2017-02-07 positivt planbesked till ägaren av 
industrifastigheterna sydväst om planområdet och norr om Kronogårdsgatan. Tanken är att även detta 
område ska utvecklas till en stadsmiljö liknande förslaget för Forsåker, Nordöstra delen. 

Tillstånd till vattenverksamhet Mölndalsån 
Mölndals stad och MölnDala Fastighets AB har efter ansökan hos mark- och miljödomstolen erhållit 
tillstånd till vattenverksamhet. Tillståndet avser: ombyggnad av dammar i området med nya 
vattenintag och ”bypass-ledningar”, rivning av befintliga betongmurar, flytt och ombyggnad av 
befintlig åränna av betong, byggande av ett nytt torg invid vattnet och ny bro för fordons-, gång- och 
cykeltrafik vid den föreslagna huvudgatan (”Diagonalen”) genom Forsåkerområdet. 

Ansökan 2 om vattenverksamhet 
Mölndals stad och MölnDala Fastighets AB har ansökt hos mark- och miljödomstolen om tillstånd till 
vattenverksamhet avseende ombyggnad samt drift av vattenkraftverk.  
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Förutsättningar  

Mark och vegetation 

Topografi 
De topografiska förutsättningarna i 
planområdet är bitvis dramatiska med stora 
höjdskillnader, bland annat mellan 
bruksområdet och Kvarnbygatan, men också 
mellan några av bruksområdets olika delar. 
Undantaget Störtfjället norr om planområdet är 
marknivåerna som högst i Forsåkerområdets 
nordöstra del och sluttar från + 25 till som 
lägst cirka + 5 meter över kartans nollplan. 
Forsåker utgörs i öster av en tvådelad platå, 
där norra delen - Vedgården – är en stor öppen 
och hårdgjord yta medan den södra är en grön 
trädgårdsliknande yta bevuxen med fruktträd, 
till övervägande del äppelträd. I den nordost-
sydväst riktade dalgången är 
industribyggnaderna koncentrerade. Denna del 
skiljer den östra platån från en svagt rundad 
kulle i nordväst (utanför planområdet) med 
Villa Korndal och dess omgivande 
parkliknande trädgård. 
 
Genom området rinner Mölndalsån i nordöst-
sydvästlig riktning. Mölndalsån är i området 
kraftigt modifierad. Sträckan som ligger inom 
planområdet är den modifierade delen av ån 
där ån först rinner i ett betongtråg för att sedan 
rinna vidare in i en kulvertering under några 
industribyggnader innan ån åter öppnar upp sig 
och rinner i ett betongtråg igen. Från det att 
betongtråget börjar upp till Kvarnbyn öster om 
planområdet definieras det som ett definitivt 
vandringshinder. I sydvästra delen, utanför 
planområdet, har ån behållit sin naturliga 
sträckning och är omgiven av grönska.  På 
dess nordvästra sida har industrimarken varit 
hårt exploaterad och terrasseringsarbeten har 
genomförts under åren, både avschaktning och 
utfyllnader.  

Geotekniska förhållanden 
De geotekniska förhållandena i planområdet 
har utretts (Geoteknik detaljplan nordöstra 
delen PM, AFRY, 2021-12-22). Inom 
planområdet bedöms, utifrån nivåskillnader 
och geotekniska förutsättningar, att det främst 
föreligger stabilitetsproblem för höjdpartiet 
söder om Mölndalsån och i anslutning till 
befintlig stödmur inom den nordvästra delen 

 

Marknivåer inom planområdet  

Områdesindelning (geotekniska förhållanden) av planområdet  
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av planområdet. För att förtydliga de geotekniska förhållandena för området har planområdet delats in 
i 5 delområden (se illustration).  
 

• Delområde 1, norra delen 
Från berg i dagen i nordöstra kanten ökar jorddjupet och uppgår till ca 21 meter, med även troligt 
större jorddjup i den västra delen. I de östra delarna består jordlagerföljden av fyllning, 
friktionsjord och i de västra delarna av fyllning. Då området är förhållandevis flackt i den västra 
delen och har grundare jorddjup i den östra delen där större nivåskillnader förkommer bedöms 
inga stabilitetsproblem föreligga i delområde 1. 

 
• Delområde 2, nordvästra delen 
Jorddjupet varierar mellan ca 2,5 meter och upp till ca 20 meter inom delområdet och bedöms vara 
större i norr och nordväst och grundare mot öst. Generellt i delområdet består jordlagerföljden av 
fyllnadsmaterial, sandig siltig lera och lera ner till fast botten. Där det förekommer större jorddjup 
kan det förekomma mäktiga skikt av sand i leran. Inom den västra delen av delområdet finns en 
180 m lång stödmur av blocksten. Murens höjd varierar mellan ca 1,0 och 4,5 meter. Muren är 
som högst i dess östra ände där den har integrerade betongkontreforer, inom denna del växer också 
ett flertal träd ovanpå muren. Inom den östra delen av muren kan viss höjning av markytan 
framför muren krävas för att uppnå erforderliga krav på totalstabiliteten. Dessutom 
rekommenderas de träd som växer ovanpå muren att tas bort för att undvika en framtida 
försämring av murens skick.   

 
• Delområde 3, Å-område 
Från berg i dagen i öst och nordöst ökar 
jorddjupet åt väster och uppgår i 
planområdets sydvästra del till ca 40 
meter. Inom stora delar av området finns 
utfylld jord av skiftande beskaffenhet och 
mäktighet. De naturliga jordlagren består 
överst av 1 till 4 meter svämsediment, i 
huvudsak siltig sand med en avtagande 
mäktighet söderut i området och under 
svämsedimenten finns lera med varierande 
mäktighet som vilar på ett lager 
friktionsjord på jord. Utredningen ger en 
indikation på att det finns ett större 
sammanhängande område med högsensitiv 
lera eller kvicklera inom delområdet (se 
illustration). Inom delområde 3 har 
avlastningsschakter och tryckbank utförts 
under våren 2021 för att förbättra områdets 
befintliga stabilitet. Vid höjdsättning enligt 
detaljplan kommer ytterligare utjämning 
av marknivåerna utföras och stabiliteten 
kommer ytterligare förbättras. 

 
• Delområde 4, sydöstra delen 
Generellt är jorddjupen inom delområdet relativt grunda och varierar mellan ca 5-7 meter i de 
norra delarna till ca 12-20 meter i de södra delarna. Generellt i delområdet består jordlagerföljden 
av fyllning (och/eller sand, grus, silt) lera och friktionsjord. I norra delen av delområdet bedöms 
ingen stabilitetsproblematik föreligga då det är grunda jorddjup och berg i dagen i flera punkter 
samt stödmurar längs de mindre slänter som finns inom området. 

 
 

Ungefärliga gränser för områdesindelningarna samt område 
med högsensitiv lera/kvicklera.  
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• Delområde 5, sydvästra delen 
Jorddjupet varierar mellan ca 24 och 45 meter djup, med möjlighet att större jorddjup kan 
förekomma. Generellt blir jorddjupen större i de västra delarna av området. Stabiliteten inom 
planområdet bedöms tillfredställande då inga större variationer i nivå förekommer inom området. 

 
Inom projektet har undersökningar av strukturgeologi, risk för blocknedfall och ytliga ras samt 
radonförekomst utretts (ÅF Infrastructue AB, 2017-10-16). Berget är generellt av god kvalitet med låg 
sprickfrekvens, få spricksystem där sprickytorna är svagt undulerande, råa och med en låg 
vittringsgrad. Risken för blocknedfall och ytliga ras i området bedöms vara låg, då undersökta 
bergskärningar är förstärkta med bergbult och bergdubb. Uppmätta radonvärden klassar området till 
lågradonmark. 

Naturvärden 
Inom planområdet är Mölndalsån central och delar upp området i två delar. Mölndalsån är delvis 
kanaliserad och överbyggd, men i den västra delen utanför planområdet har den en mer naturlig och 
meandrande sträckning. I den kanaliserade delen inom planområdet finns inga naturliga strandkanter.  
 
Området norr om ån domineras av hårdgjorda ytor och gamla fabriksbyggnader. En del byggnader har 
rivits under de senaste åren, vilket skapat öppna ytor med jord, grus, ruderatvegetation samt en mindre 
vattensamling. 
 
Söder om ån finns öppna gräsmarker samt en gammal fruktodling med ett hundratal fruktträd, främst 
äpple men även päron och plommon.  
 
De senaste tio åren har ett flertal naturvärdesinventeringar utförts i området. Dessa sammanställs i en 
samlingsrapport för naturmiljö för att samtliga underlag ska finnas tillgängliga på samma ställe. 
 
En särskild miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har tagits fram för att beskriva miljökonsekvenserna 
av detaljplanen. Slutsatserna från MKB:n och planens förhållningssätt till naturvärdena redovisas samt 
under Konsekvenser.   
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• Naturvärdesobjekt 

Vid inventering och bedömning av naturmiljöerna i området har sju sammanhängande 
naturvärdesobjekt identifierats i Forsåkerområdet. Av dessa ligger fyra helt eller delvis inom 
planområdet. Naturvärdesobjektet Mölndalsån bedöms ha naturvärdesklass 2 (högt 
naturvärde) medan de övriga bedöms ha naturvärdesklass 3 (påtagligt naturvärde). 
Inventeringen gjordes 2014 och sedan dess har utredningar rörande den geotekniska 
stabiliteten i området visat att åtgärder behövde genomföras för att säkra stabiliteten. Dessa 
har utförts i område 2 (utanför planområdet) och i område 5. Åtgärderna i område 5 medförde 
att de flesta träden har tagits ner. Se vidare Naturmiljöutredningar samlingsrapport, Sweco, 
rev. 2022-01-20). 

 
• Värdefulla träd 

Träd som bedömts vara biologiskt värdefulla med avseende på grovlek, ålder, håligheter med 
mera har inventerats och karterats. Inom planområdet karterades 22 träd, varav huvuddelen 
utgörs av gamla, ihåliga aplar i fruktträdgården. Inventeringen gjordes 2018 och efter det har 
geotekniska stabiliseringsåtgärder utförts i tre områden i Forsåker vilket har gjort det 
nödvändigt att ta ner ett skyddsvärt och flera värdefulla träd. Se vidare Naturmiljöutredningar 
samlingsrapport, Sweco, rev. 2022-01-20). 

 
 

 

Naturvärdesobjekt (Naturmiljöutredningar 
samlingsrapport, Sweco, rev. 2022-01-20, del 
Naturvärden och äpplen, Naturcentrum): 
Objekt 1: Grova ädellövträd.  
Objekt 2 och 4: Strandskog.  
Objekt 3: Mölndalsån.  
Objekt 5: Lövskog i sluttning.  
Objekt 6: Gamla trädgårdar.  
Objekt 7: Allé 
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• Trädalléer (omfattas av generellt biotopskydd) 
Totalt finns det sex trädalléer inom planområdet. Dessa omfattas av biotopskydd. 
Länsstyrelsen har i september 2020 beviljat kommunen dispens från biotopskyddet så att fyra 
av de biotopskyddade alléerna kan tas ner (allé nr 1, 2, 3 och 6 i bilden nedan). Beslutet gäller 
under förutsättning att detaljplanen vinner laga kraft. Alléerna 4 och 5 avses bevaras. På grund 
av den förändrade plangränsen samt då ny information framkommit i samband med 
projekteringen har förutsättningarna och de bedömda antalet träd som påverkas till följd av 
planen justerats. Av denna anledning har projektet i samråd med Länsstyrelsen avgjort att en 
ny dispensansökan lämnas in med de nya förutsättningarna. Denna nya dispensansökan 
föreslås därför ersätta tidigare beviljad dispens som därmed inte längre är aktuell.  
För vidare beskrivning av alléerna se Naturmiljöutredningar samlingsrapport, Sweco, rev. 
2022-01-20, del Naturinventeringar vid Forsåker, Naturcentrum. 

 
• Fridlysta och rödlistade växtarter 

I planområdet finns ett exemplar av arten murgröna som är fridlyst i Västra Götalands län 
enligt artskyddsförordningen. Exemplaret är en planta i trädgården vid Rudströmska villan. 
Detta exemplar bedöms inte omfattas av fridlysningen då den finns inne i en trädgård och är 
troligtvis en planterad trädgårdsväxt, då platsen den växer på inte är ett typiskt område för en 
vild murgröna (Naturmiljöutredningar samlingsrapport, Sweco, rev. 2022-01-20, del 
Naturinventeringar vid Forsåker, Naturcentrum, samt del Artskyddsutredning, Sweco). 
 
I samband med rivningen av fabriksbyggnader har en fröbank aktiverats i marken vilket gett 
upphov till att den rödlistade och relativt ovanliga arten bolmört har börjat växa. Fröerna från 
bolmört kan bevaras i jorden under lång tid för att sedan gro när det blir någon typ av störning 
av jordmånen. Bolmört är giftig och illaluktande. 

Värdefulla och särskilt 
skyddsvärda träd samt 
trädalléer inom 
Forsåkerområdet, vid 
inventering 2018. 
Plangräns redovisad med 
streckad svart linje. 
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• Fridlysta och rödlistade fågelarter 

Vid inventeringar vid två olika tillfällen har sammanlagt 58 olika fågelarter noterats vilket är 
ett relativt högt artantal med tanke på områdets placering och nu gällande markanvändning. 
Samtliga vilda fåglar är skyddade enligt 4§ Artskyddsförordningen. I Forsåker är det främst 
tre olika områden som pekas ut som viktiga för fågellivet och som även är viktiga för de arter 
som är skyddade enligt Artskyddsförordningen: Industrikärnan (ligger inom planområdets 
norra del), fruktträdgården (ligger inom planområdets södra del) och kantmiljön runt nedre 
delen av Mölndalsån (ligger strax utanför planområdet). (Naturmiljöutredningar 
samlingsrapport, Sweco, rev. 2022-01-20, del Fågelinventering vid Forsåker 2017 samt 
Fågelinventering vid Forsåker våren 2015, Ornis Pelagicus). 

 
• Fladdermöss 

Fladdermöss har inventerats genom artkartering och koloniletning. Resultatet visar att 
områdets fladdermusfauna är trivial, såväl art- som individantal är lågt och inga kolonier 
kunde påvisas. Inga speciella åtgärder bedöms behöva vidtagas for områdets fladdermöss, men 
generella rekommendationer är att spara grova och medelgrova lövträd samt sammanhängande 
lövskogsmiljöer. Den gamla fruktträdgården bedöms också vara ett värdefullt habitat.  Se 
vidare Naturmiljöutredningar samlingsrapport, Sweco, rev. 2022-01-20, del 
Naturinventeringar vid Forsåker, Naturcentrum 

 
• Insekter 

Fjärilar, gaddsteklar och vedlevande insekter (främst skalbaggar) har inventerats med ett 
flertal metoder skräddarsydda for respektive artgrupp. Resultatet visar på en överlag tämligen 
trivial insektsfauna och endast en rödlistad art, skogsalmsdvärgmal NT, återfanns. I övrigt 
hyser de ihåliga aplarna i den gamla fruktträdgården en intressant skalbaggsfauna, och några 
fynd av sällsyntare småfjärilar gjordes. De mest värdefulla miljöerna for insekter bedöms vara 
nämnda aplar samt förekomster av skogsalm i området. Se vidare Naturmiljöutredningar 
samlingsrapport, Sweco, rev. 2022-01-20, del Naturinventeringar vid Forsåker, Naturcentrum 
 

• Fisk och djurliv i Mölndalsån 
Från det att betongtråget börjar upp till Kvarnbyn öster om planområdet definieras det som ett 
definitivt vandringshinder. 
 
Den nedre delen av Mölndalsån nedströms å-rännan, utanför planområdet, hyser höga 
fiskeribiologiska värden genom att delar av strömsträckan fungerar som reproduktionslokal 
för lax och öring. De få kvarvarande lek- och uppväxtområdena för lax och öring i Mölndalsån 
är mycket viktiga att bevara för att kunna bibehålla dessa arter i nedre delen av Mölndalsån. 
Sammantaget beräknas den tillgängliga arealen strömområden uppgå till cirka 600 m2 och 
koncentreras till området strax utanför detaljplanens gräns i den med naturliga delen av 
Mölndalsån. I tillståndet för vattenverksamhet ska biotopsförbättrande åtgärder utföras som 
kompensationsåtgärd så de attraktiva områdena ökar till minst 800 m2. Detta ska utföras 
oavsett gällande detaljplan. Se vidare Miljökonsekvensbeskrivning. 

 
• Bäver 

Spår av bäver har hittats nedströms Mölndalsån, utanför planområdet. Inga tecken på boplatser 
har hittats i planområdet (Naturmiljöutredningar samlingsrapport, Sweco, rev. 2022-01-20, del 
Naturinventeringar vid Forsåker, Naturcentrum). 
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Ekosystemtjänster 
Ekosystemtjänster definieras som ekosystemens direkta och indirekta bidrag till människors 
välbefinnande och begreppet är betydelsefullt för att beskriva människans beroende av naturen. Att ta 
hänsyn och planera för ekosystemtjänster är en förutsättning för hållbara städer.  
 
Det finns olika typer av ekosystemtjänster och de klassificeras in i fyra klasser beroende på dess 
funktion. Klasserna är stödjande, reglerande, producerande och kulturella. I Forsåkerområdet har ett 
antal ekosystemtjänster identifierats. Ingen av ekosystemtjänsterna har idag en stark status/roll inom 
området utan de är klassade som medel till svag status. Mer detaljerade beskrivningar och analyser av 
ekosystemtjänsterna finns i ekosystemtjänstanalysen (Naturmiljöutredningar Samlingsrapport, Sweco, 
rev. 2022-01-20, del ekosystemtjänstanalys, Sweco). 

Förorenad mark och föroreningar i byggnader 
Det har bedrivits industriell verksamhet i Forsåker i mer än 200 år. Sedan den industriella 
verksamheten på Forsåker upphörde har saneringar av tre mindre delområden genomförts och flera 
undersökningar och utredningar tagits fram. De föroreningar som utifrån den historiska verksamheten 
kan förväntas förekomma i förhöjda halter i marken inom området idag är de som oftast förekommer i 
fyllnadsmassor i stadsmiljö, d.v.s. tungmetaller som bly, koppar och zink samt PAH:er.  
 
De miljötekniska undersökningarna (Markföroreningar inom Forsåker PM, Structor, 2016-12-12) 
inom föreslagen kvartersmark visar att föroreningsnivån är relativt låg och att föroreningarna är knutna 
till ytliga fyllnadsmassor. I samband med att omfattande avlastningsschakter planeras utmed delar av 
Mölndalsån har kvartersvisa undersökningar av föroreningssituationen tagits fram (Kompletterande 
översiktlig miljöinventering av byggnader som bevaras inom Forsåker, Relement, rev. 2019-02-20). 
Även dessa undersökningar visar att föroreningar är knutna till ytliga fyllnadsmassor eller spår av 
tidigare anläggningar/byggnader ovan den naturliga jorden. Föroreningshalterna varierar från naturlig 
jord som bedöms vara opåverkad till mindre partier av fyllnadsmassor med högre föroreningshalter. 
Påvisade föroreningar i marken, inom delar av planområdet, bedöms sammantaget innebära små eller 
obetydliga risker för människors hälsa och miljö vid en förändrad markanvändning. 
 
I den kompletterande miljötekniska undersökningen av området för planerad park och förskola i 
Rudströmska trädgården framgår det att föreningshalterna i den befintliga mulljorden är låga och 
överstiger endast i ett fåtal fall platsspecifika riktvärden för ytjorden. I fyllnadsmassor innehållande 
aska etc. är föroreningshalterna strax över de mätbara åtgärdsmålen för ytlig jord (0-1 m) 
(Kompletterande miljöteknisk markundersökning av blivande parkmark och förskola inom del av 
fastigheten Forsåker 1:101, Relement, 2022-10-13). Utredningen rekommenderar mot bakgrund av 
ovanstående ett antal åtgärdsprinciper vid anläggande av kommande park och förskola för att t.ex. inte 
skada befintliga naturvärden såsom träd. Dessa åtgärdsprinciper är dock inte sådana som kan regleras i 
en plankarta. Möjlighet till odling i liten skala finns inom parkmarken, men ska endast ske i tillförd 
jord i pallkragar eller liknande.  
 
I den kompletterande miljöinventeringen av befintliga byggnader som ska bevaras inom Forsåker 
(Relement, rev. 2019-02-20) påvisas varierade halter av olika föroreningar i byggnaderna. Åtgärder för 
att minska hälsoriskerna i byggnaderna är inget som regleras i planskedet utan vidtas vid 
ombyggnationerna av byggnaderna. Se utredningen för detaljerad redovisning av mätningarna och 
rekommenderade åtgärder.  
 
I samband med arbetet med planprogrammet utfördes en platsspecifik riskbedömning i 
Forsåkersområdet som påvisade ett behov av riskreduktion inför exploatering. I den platsspecifika 
riskbedömningen utarbetades förslag till övergripande och mätbara åtgärdsmål för ytlig jord (0-1 m) 
och djup jord (>1 m) inom kommande bostadsmark, parkmark samt verksamhetsområden inom 
Forsåker. Hur arbetet med åtgärdsmålen ska bedrivas beskrivs under rubriken Detaljplanens innebörd 
och genomförande – Övriga åtgärder. 
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Radon  
Enligt Mölndals stads kartläggning ligger Forsåker i ett område med normal till låg radonhalt. I 
samband med de geotekniska undersökningarna har radongashalten i porluft i friktionsjorden 
uppmätts. Mätvärdena motsvarade då normalradonmark. Vid normalradonmark ska byggnader utföras 
radonskyddade enligt Boverkets anvisningar. Ett radonskyddat utförande innebär att golv och väggar 
ska göras täta mot marken. 

Risk för höga vattenstånd  
Mölndalsån rinner igenom området, delvis under pappersbrukets gamla byggnader. Höga vattenstånd i 
Mölndalsån har historiskt varit ett problem, flödet varierar stort och kan ibland överstiga 25 kubik-
meter per sekund. Under översvämningen år 2006 steg Mölndalsån långt över sin fåra och vatten 
ansamlades på marken och rann in i byggnader. Översvämningsutredningen (Sweco, 2017-03-22) 
rekommenderar att området, i enlighet med Svenskt Vattens anvisningar, ska anpassas till minst ett 
100-årsregn med en klimatfaktor på 25 % för att undvika att skador på byggnader uppstår. För att 
anpassa höjdsättning och placering av byggnader, har avrinningen över markytan vid skyfall studerats. 
 
Mölndalsåns nedre del, sträckan från Forsåker till utloppen i Göta älv, påverkas av vattenståndet i 
Göta älv, som i sin tur styrs av havets vattennivå. Översvämningsutredningen (Sweco, 2017-03-22) 
visar att Göta älvs vattenstånd i dagsläget inte påverkar översvämningsrisken inom planområdet. I ett 
långsiktigt framtida scenario, med en permanent högre vattennivå i havet, kan dock påverkan ske även 
inom Forsåker om inga åtgärder vidtas. Det pågår idag planering av åtgärder i Göteborg och Mölndals-
åns vattensystem för att säkra både Göteborgs och Mölndals stad mot stigande havsnivå.  

Strandskydd 
Syftet med strandskyddet är att trygga allmänhetens tillgång till strandområdena, genom 
allemansrätten, samt bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet. För området 
gäller i dag inget strandskydd. Enligt 10 a § lagen (1998:811) om införande av miljöbalken inträder 
strandskydd när bl.a. en fastställd stadsplan upphävs eller ersätts av en ny detaljplan enligt plan- och 
bygglagen (2010:900). Strandskyddet inträder alltså automatiskt när gällande stadsplaner och 
detaljplaner ersätts av en ny detaljplan enligt PBL. I Forsåkerområdet inträder ett generellt 
strandskydd som omfattar hela Mölndalsåns vattenspegel och en zon om 100 meter på vardera sida om 
Mölndalsån, i enlighet med 7 kap 13-14 §§ miljöbalken (1998:808). 
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Fornlämningar och kulturhistoria 

Fornlämningar 
Inga kända fornlämningar finns inom planområdet. En arkeologisk utredning är utförd i två steg av 
Statens historiska museer, arkeologiska uppdragsenheten, enligt länsstyrelsebeslut 2014-01-14 samt 
2015-08-17. Under 2017 genomfördes schaktgrävningar enligt illustrationen nedan. Inget av 
arkeologiskt intresse påträffades och inga vidare arkeologiska undersökningar behövs inom dessa 
delområden inför exploateringen. Inget hinder föreligger således för att ta marken i anspråk för nya 
ändamål, men påträffas arkeologiska lämningar vid markarbeten ska arbetet omedelbart avbrytas och 
anmälan ska göras till länsstyrelsen. 

Kulturhistoria 
Papperstillverkningen vid Mölndalsfallen har anor från 1600-talet, då det första pappersbruket 
etablerades. Tillgången till vattenkraft från fallen och närheten till Göteborg gjorde Mölndal till en 
lämplig plats för papperstillverkning. 
 
Fram till slutet av 1800-talet var fabriksområdet relativt utspritt. Området har sedan dess förtätats och 
bebyggelsen koncentrerats kring ån vilket skapat den täta, industriella karaktär som, trots rivningar, 
präglar delarna inom området idag. Den bevarade industribebyggelsen som finns både inom 
planområdet och uppströms sträcker sig över en lång tidsperiod och speglar på så vis olika epoker i 
områdets industrihistoriska utveckling. Under 1900-talet var bruket känt som Papyrus.  
 
Stora delar av planområdet utgörs av en industrimiljö som är kulturhistoriskt värdefull. Den bevarade 
bebyggelsen i området avspeglar både industrins historiska utveckling och industrisamhällets 
hierarkiska organisation. Planområdets nordöstra del angränsar till riksintresse-området Kvarnbyn, 
som med sina fabriksbyggnader, institutioner och bostadsbebyggelse utgör en unik helhetsmiljö som är 
kulturhistoriskt värdefull.  

Illustrationen visar var schaktgrävningar gjordes under 
2017. 
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Mölndalsån har utgjort grund och förutsättning för kvarnområdet och Kvarnbyns framväxt, som i sin 
tur varit en historiskt betydelsefull del i framväxten av Mölndals stad. Vid inventeringen av länets 
vattendrag inom projektet VaKul pekades sträckan mellan Stensjön och utloppet i Kålleredsbäcken ut 
som nationellt och kulturhistoriskt värdefullt (Länsstyrelsen Västra Götaland, Åtgärdsområde 
Mölndalsån 2017-03-06).  
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kulturhistoriska karaktärsdrag  
Kulturmiljöprogrammet anger nedanstående rubriker avseende Forsåkerområdets kulturhistoriska 
karaktärsdrag: 
 

• Det nödvändiga vattnet 
Ån, som strömmar genom planområdet, utgör förutsättningen för hela fabriksverksamhetens 
framväxt. Tillgång till vatten är nödvändig för papperstillverkning och längs med ån finns en 
mängd spår som visar hur vattnet tidigare har utnyttjats. Spår och anläggningar i form av 
tuber, rännor, dammluckor, spänger och naturstensmurar, samt spår av äldre byggnader kring 
ån utgör viktiga delar av områdets kulturvärden och vittnar om områdets historiska utveckling. 
 

Mölndals bruk 1894 (bild öster om planområdet). Fotokälla: Mölndals stadsmuseum 
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• Industribyggnaderna 
Industribebyggelsen som finns bevarad i planområdet har vuxit fram under en lång tidsperiod, 
och visar olika arkitektoniska ideal som funnits under industriverksamhetens historia på 
platsen, från 1800-talet och fram till vår tid. Bebyggelsen varierar i ålder, gestaltning och 
skala. De olika byggnaderna speglar dess tidigare funktioner inom papperstillverkningen. Ett 
karakteristiskt drag för industribebyggelsen är den stora variationen av byggnader och hur de 
ligger tätt placerade eller sammanbyggda utmed åns båda sidor. De avgränsande tegel- och 
naturstensmurarna illustrerar hur viktigt det var för fabriksanläggningar vid sekelskiftet 1900 
att uppvisa ett ordnat och estetiskt yttre samtidigt som de markerar det gamla bruksområdet. 

 

  
 
 
 

Arkivbild: Delsträcka av Mölndalsån 
med anlagda kanter. Fotokälla: 
Mölndals stadsmuseum 

Befintlig bebyggelse med olika 
arkitektoniska ideal och 
kompletteringar som speglar 
verksamhetens behov. 
Fotokälla: Tyréns 
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• Hierarkiskt ordnade bostäder 
Utmärkande för miljön var de personalbostäder som efterhand kom att uppföras i anslutning 
till fabrikerna. Till industriområdet hörde en disponentbostad, tjänstemannavillor och olika 
typer av arbetarbostäder. 
 
Kombinationen av industri- och bostadsbebyggelse skapar en helhetsmiljö som speglar hur 
många av de tidiga industrietableringarna kom att utvecklas till egna samhällen. Genom sin 
utformning och placering berättar dessutom bostadsbebyggelsen om dessa samhällens 
hierarkiska organisation. 
 
Disponentbostaden Villa Korndal (utanför planområdet), uppförd under 1870-talet, är en 
storslagen byggnad med en central placering invid Kvarnbygatan. Villans monumentala 
utformning och storslagna parkanläggning skulle visa på ägarens starka ställning. I parkens 
ytterkant finns en tjänstemannabostad kallad Tibellska villan, även den utanför planområdet, 
uppförd under tidigt 1900-tal. Det är en omsorgsfullt utformad träbyggnad som ursprungligen 
var tjänstebostad för höga chefer. En annan tjänstemannavilla kallad Rudströmska villan finns 
i planområdets sydöstra del, även den omsorgsfullt utformad och med en allé som betonar 
bostadens högre status.  
 
De arbetarbostäder som tidigare funnits inom detaljplanens område har under olika epoker 
rivits. Utanför planområdet, i riksintresseområdet för Kvarnbyn, finns fortfarande 
arbetarbostäder bevarade.  

Bebyggelse 

Befintlig bebyggelse 
Bebyggelsen i det gamla bruket är i stor utsträckning präglad av områdets långa historia med 
papperstillverkning. Huvuddelen av byggnaderna är grupperade kring industrins produktionsstråk 
kring själva ån, där de bildar täta rum och närmast stadsliknande gränder. Den här delen av området 
har vuxit fram under lång tid och dess behovsstyrda om- och tillbyggnad har resulterat i ett kollage 
som varierar stort i såväl skala som färg, form och material. Bebyggelsen präglas av eftersatt underhåll 
och en bristande infrastrukturförsörjning.  
 
Hela bruksområdet och dess byggnader beskrivs mer utförligt i utredningen Papyrusområdet, 
Kulturhistorisk beskrivning och byggnadshistorisk inventering, Lindholm restaurering, rev. 2015-11-
24. 
 
Området har under lång tid varit avstängt för allmänheten. Allmänheten har därför endast kommit i 
kontakt med några dominerande byggnader i randzonen, så som byggnad 213 vid Forsebron, den 
uppskjutande byggnad 6 vid Kvarnbygatan, Colorithallen utmed Nämndemansgatan samt den höga 
skorstenen. Byggnad 6 och skorstenen är rivna och byggnad 213 har genomgått en varsam renovering 
under 2018-2020. Befintlig bebyggelse utgörs nu av industrikärnans byggnader som i huvudsak ligger 
invid ån. 
 
Utanför planområdet, mot dess sydvästra gräns, finns byggnader uppförda med tidsbegränsat lov 
(Kronogårdsgatan 13-25). Byggnaderna ligger på kvartersmark inom gällande plan och de kommer att 
sakna stöd i gällande plan då den nya plangränsen, som även kommer att utgöra en fastighetsgräns, 
ligger närmare än 4,5 meter från dem. Byggnaderna avses flyttas eller rivas. 

Bebyggelseutveckling i närområdet 
Norr och nordost om planområdet har två detaljplaneområden byggts ut med företrädesvis bostäder: 
Kvarnbyterrassen (detaljplan som vann laga kraft 2012) och Kvarnbyvallen (detaljplan som vann laga 
kraft 2014). 
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Service 
Inom själva planområdet saknas idag service. Kring Gamla torget är några restauranger och mindre 
verksamheter samlade. Norr om planområdet vid korsningen Störtfjällsgatan-Kvarnbygatan finns en 
närlivsbutik. Nordost om planområdet, i den gamla kulturmiljön kring Kvarnbyfallen, finns caféer, 
restauranger, butiker och muséer. 
 
I Mölndals innerstad, 250 m från planområdets nordvästra gräns, finns ett stort utbud av kommersiell 
och offentlig service, bibliotek, sjukhus, parker m.m.  

Kommunal service 
I östra Mölndals skolområde finns idag fyra grundskolor: Glasbergsskolan (F-6), Lackarebäcksskolan 
(F-6) och Rävekärrsskolan (F-6) samt Kvarnbyskolan (årskurs 7-9). Rävekärrsskolan är tänkt att 
ersättas av en ny skola. Denna beräknas omfatta 400-500 grundskoleplatser, vilket är 100-200 fler än 
idag. Vidare ska den tomten rymma ca 6 avdelningar förskola vilket är 2 avdelningar färre än idag. 
Detaljplanearbete pågår och beräknas kunna leda till en antagen plan tidigast hösten 2023. Närmaste 
förskola är Ryets förskola, ca 500 m öster om planområdet. Lekplatser finns norr om planområdet vid 
Kvarnbyskolan samt i Kvarnbyn öster om planområdet. Det finns även en lekplats vid 
Kronogårdsgatan, precis söder om planområdet.  

Sociala aspekter 
I dagsläget är boendeformer i Mölndal jämnt fördelade. Det som byggs nytt är främst flerbostadshus. 
Den vanligaste typen av hushåll i Mölndal är de med 4 personer. I Mölndal bodde drygt sju av tio 0-
19-åringar i ett småhus år 2017, varav nästan två av tio var i åldrarna 0-5 år. Det har flyttat in många 
barnfamiljer i de nyproducerade lägenheterna i Forsåkers närområde.  
 
Mölndal är en stark näringslivskommun med fler inpendlare än utpendlare, och många som både bor 
och jobbar i kommunen. Knutpunkten vid Mölndals station är en av regionens viktigaste noder och gör 
det lätt att resa till och från Mölndal och Forsåker. Mölndals nya innerstad och galleria har ökat 
utbudet av handel och service.  
 
Det är i dagsläget brist på skolor och förskolor i östra Mölndal. Det saknas lekplatser och 
rekreationsytor för både stora och små i Forsåkers närområde. Kulturmiljön i Forsåker och Kvarnbyn 
är en målpunkt och bidrar med ett stort värde, både socialt men också i ekonomiska termer i form av 
attraktivitet. 

Störningar 

Trafikbuller 
Planområdet exponeras för buller från framför allt E6/E20 och Västkustbanan, men Kvarnbygatan och 
Nämndemansgatan bidrar också till ljudmiljön. En bullerutredning med förslag till åtgärder kopplade 
till bullerproblematiken har upprättats för detaljplanen (Bullerutredning, WSP, 2021-06-16). Se vidare 
under avsnittet Detaljplanens innebörd och genomförande – Övriga åtgärder. Enligt den framtagna 
bullerutredningen skulle ekvivalentnivån överskrida riktvärdet 60 dBA vid fasad på flera av kvarteren 
om området byggs ut. Bebyggelsen behöver därför till stor del utformas i mer eller mindre slutna 
kvarter där minst hälften av bostadsrummen kan vändas mot en sida där 55 dBA ekvivalentnivå och 70 
dBA maxnivå inte överskrids vid fasad. En förutsättning för en god bebyggd miljö på platsen, är alltså 
att bebyggelsen anpassas till bullersituationen, vad gäller utformning, placering och användning. 

Vibrationer 
Planområdet påverkas i viss mån av vibrationer från tågtrafik på Västkustbanan samt i viss mån från 
busstrafik och tung trafik. Vibrationsmätningar och en kompletterande vibrationsutredning har utförts 
(WSP, 2021-12-15) för att redovisa vibrationspåverkan från busstrafik och tung trafik samt belysa 
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scenario med den utbyggda Götalandsbanan. Vad gäller vibrationer från tågtrafiken pekar resultatet på 
att komfortvibrationsnivåerna är låga till mycket låga, varför vibrationer inte utgör något hinder för 
planerade bostäder. Det är dock viktigt att välja rätt grundläggning och bjälklag för att undvika 
komfortstörningar i kommande byggnader.  
 
Vad gäller tung trafik visar mätresultaten och predikteringarna att det inte kommer att ge 
komfortstörande vibrationer över 0,4 mm/s om byggnaderna placeras 15 m från vägbanan och 
grundläggning och bjälklagstyp väljs med hänsyn till vibrationer. En upplysning om att hänsyn till 
vibrationer behöver tas för att undvika stomljud eller kännbara vibrationer finns på plankartan. 

Farligt gods 
Riskkällor som påverkar planområdet är transporter av farligt gods på E6/E20 och Västkustbanan samt 
urspårning på Västkustbanan och Götalandsbanan. Riskerna har utretts, se vidare under Detaljplanens 
innebörd och genomförande. 

Luftmiljö 
Mölndals stad arbetar med 11 av de 16 miljömålen och Frisk luft är en av dem. Mölndals stad har även 
infört egna miljömål för kvävedioxid (NO2) och partiklar (PM10) i enlighet med Frisk luft, som är 
strängare satta än miljökonsekvensnormer (MKN). Miljömålen avser halten vid bostäder, skolor och 
förskolor. Enligt Mölndal Stad ska till år 2022:  
 

1. Halten kvävedioxid (NO2) vid bostäder, skolor och förskolor i Mölndal inte överskrida 60 
μg/m3 fler än 175 timmar per år eller 20 μg/m3 som årsmedelvärde.  

2. Halten partiklar (PM10) vid bostäder, skolor och förskolor i Mölndal inte överskrida 30 μg/m3 
fler än 35 dygn per år eller 15 μg/m3 som årsmedelvärde.  

 
De huvudsakliga emissionskällorna för NO2 i Mölndal är vägtrafik (87%) och industri (12%). 
Mätningar utförda av Mölndals kommun 2017, visar att MKN gällande NO2 för timmedelvärdet och 
årsmedelvärdet klaras i dagsläget i Mölndals centrala delar, medan det har uppmätts överskridanden 
för dyngsmedelvärdet. Tidigare år har dock MKN inte överskridits i Mölndal. Mätningar i Göteborg 
och Mölndal i kombination med spridningsberäkningar för framtida luftföroreningar i andra 
kommuner indikerar att halterna av NO2 minskar idag och kommer minska i framtiden. Detta förklaras 
av att emissionerna från bakgrundsbidraget och de lokala emissionerna från vägtrafiken tros komma 
att minska som ett led av framtida teknikutveckling och strängare regleringar i EU och Sverige (WSP 
2021-04-27).   

Sol- och dagsljustillgång 
Området sluttar generellt åt väster, med en höjd i öster som ger viss skuggning när solen står lågt på 
morgonen. I övrigt omgärdas området endast av låg bebyggelse. 
 
I planläggningen av angränsande planområden kommer sol- och dagsljuspåverkan på Forsåker att 
behöva beaktas i den mån närliggande bebyggelse påverkas.  

Trafik och tillgänglighet  

Tillgänglighet till och inom området 
Områdets slutenhet, med endast ett fåtal entréer mot omvärlden har gjort det till en barriär i 
stadslandskapet och i dagsläget färdas bara trafik knuten till verksamheterna inne i området. De interna 
vägar som finns är av låg kvalitet. Avgränsningen mot omvärlden utgörs av tegelmuren mot 
Kvarnbygatan. Staket avgränsar det inre industrilandskapet och lämnar grönytor öppna mot söder. 
Järnvägsspårområdet och E6/E20 med omfattande trafik, samt lokala huvudgator kring området är 
barriärer för att nå området. Den enda nuvarande öst-västliga förbindelsen över spårområdet och 
E6/E20 utgörs av Mölndals bro som är relativt hårt belastad med biltrafik. Närheten till det 
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övergripande vägnätet och kollektivtrafiken är samtidigt en tillgång ur mobilitetssynpunkt. 

Bil 
Biltrafik från det nationella vägnätet E6/E20 och Söderleden når Forsåker i huvudsak via Åbromotet 
söderifrån eller Lackarebäcksmotet norrifrån. För trafik norrifrån på E6/E20 finns en avfart i Mölndals 
innerstad, men övriga avfarter/påfarter saknas.  
 
Belastningarna kring Forsåker och Mölndals innerstad är tidvis höga under högtrafik förmiddag och 
eftermiddag. På förmiddagen uppstår relativt ofta köer på Kvarnbygatan österifrån, ner mot 
korsningen med Norra Forsåkergatan vid Gamla Torget. På eftermiddagen går trafiken tidvis långsamt 
västerifrån genom Mölndals innerstad, över Mölndals bro och upp mot Gamla Torget via 
Kvarnbygatan. 

Gång och cykel 
Separerade gång- och cykelbanor finns i nuläget längs hela huvudvägnätet i anslutning till Forsåker. 
Gång- och cykelbanornas bredd är i många fall för smal för att lösa en god separering mellan gång- 
och cykeltrafiken. I vissa punkter utmed Kvarnbygatan är det trångt, bland annat i anslutning till 
korsningen med Norra Forsåkersgatan. Utmed Kvarnbygatan går ett gång- och cykelstråk på den södra 
sidan och ett gångstråk på den norra. 
 
Miljön längs Kvarnbygatan präglas av det gamla pappersbruksområdet men är ändå relativt småskalig 
med de gamla röda tegelmurarna som omgärdar pappersbrukets ägor och en del grönska utmed gatan. 
Från Mölndalsbro och ungefär fram till Norra Forsåkersgatan lutar terrängen svagt uppåt. Längre 
österut reser sig terrängen och gatornas lutning ökar kraftigt.  
 
Längs Nämndemansgatan går en plan gång- och cykelbana på den östra sidan av gatan. 
Framkomligheten är god men miljön är mycket bullerstörd vid den intilliggande järnvägen samt 
E6/E20. 

Parkering 
Inom området finns det idag parkeringsytor för tidigare och befintliga verksamheter. Utgångspunkten 
för parkering i kommunen är Mölndals stads parkeringspolicy, antagen av kommunfullmäktige år 
2016. För planområdet har en specifik parkerings- och mobilitetsutredning (Trivector, 2021-09-09) 
tagits fram som utreder vilka parkeringstal som är lämpliga. Se vidare under Detaljplanens innebörd 
och genomförande. Forsåker ligger i en zon som karaktäriseras av mycket god tillgång till 
kollektivtrafik, lågt bilinnehav, närhet till service och målpunkter och höga markvärden. Denna zon 
har de lägsta parkeringstalen för bil. Parkeringstalen för cykel är samma i alla zoner. 
 
I parkerings- och mobilitetsutredningen beskrivs Forsåkers förutsättningar samt delar av utvecklingen 
inom transport- och mobilitetsområdet i Sverige och runtom i världen. Det noteras att fokus flyttas 
alltmer från parkering till mobilitet, dels för att nå klimatmål, dels att fler bostäder, målpunkter och 
människor ska rymmas i staden. Högt bilinnehav och bilanvändning försvårar uppnåendet av målen. 
Många svenska kommuner arbetar därför med flexibla parkeringstal där parkering kan ersättas av 
åtgärder som ger en hög mobilitet utan tillgång till egen bil. För Forsåker är slutsatsen är att nya 
tekniska lösningar och tjänster för mobilitet, jämte förtätning där områdets centrala läge och blandade 
funktioner ger mycket goda förutsättningar för att skapa en stadsdel med lågt bilinnehav och 
bilanvändning, om möjligheten ges att ersätta bilparkering med andra mobilitetslösningar. Den 
långsiktiga roll och rådighet som staden och dess bolag har över parkerings- och mobilitetssituationen 
i Forsåker är betydelsefull för området och dess utveckling över tid. 

Kollektivtrafik 
Forsåker ligger i nära anslutning till resecentrum i Mölndals stadskärna, vilket innebär mycket goda 
förutsättningar för högt kollektivtrafikresande. Från resecentrum går region- och pendeltåg, 
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spårvagnslinjerna 2 och 4, stombusslinje 25, Lila Express samt flera övriga busslinjer 
 
Hållplats för expressbuss finns även vid Mölndals stadsmuseum. Söder om området på 
Nämndemansgatan finns hållplatser för bussar från Kållered/Lindome med fortsatt trafikering via 
knutpunkten till centrala Göteborg. På Kvarnbygatan finns hållplatser för bussar från östra Mölndal 
med fortsatt trafikering via knutpunkten till Frölunda. Detta innebär goda förutsättningar för högt 
kollektivtrafikresande för de som kommer bo, besöka och arbeta i Forsåker.  
 
En ny station på den nya järnvägen Göteborg-Borås vid Mölndals station, samt ett utbyggt 
Metrobussystem längs de statliga lederna enligt Målbild Koll2035 kan innebära ytterligare 
förstärkning av kollektivtrafikutbudet vid Mölndalsbro och väsentligt ökad tillgänglighet till och från 
Forsåker samt övriga delar av Mölndals stadskärna. 
 
Utvecklingen inom Forsåker behöver kunna möjliggöra en framtida järnvägsdragning via Mölndals 
station. Utrymme intill befintlig järnväg behöver säkras för sex spår och tre plattformar. Konsekvensen 
blir ett bredare järnvägsområde än idag och att Nämndemansgatan måste flyttas i sidled österut 
närmare Forsåkersområdet. När ny station är utbyggd kommer antalet avgångar öka avsevärt och 
innebära mycket god tillgänglighet till stora delar av regionen inklusive Landvetter flygplats.  

Teknisk försörjning 
Inom området finns ett ledningssystem för teknisk försörjning som betjänat bruket. Dessa ledningar 
förutsätts endast i undantagsfall kunna användas i framtiden, istället måste i stort sett alla system för 
teknisk försörjning nyanläggas. 

Vatten och avlopp 
Kommunala VA-ledningar för dricksvatten och spillvatten finns i angränsande områden. Dessa är 
förlagda i Nämndemansgatan, Kvarnbygatan, Norra Forsåkersgatan, Brännåsvägen samt Kronogårds-
gatan. Inom området finns ej dokumenterade vatten- och spillvattenledningar som tidigare betjänat de 
gamla fabriksbyggnaderna. 
 
VA-utredningen (Markera, rev. 2021-06-18) visar på att planområdet omgärdas av vattenledningar 
med varierande dimension och tryck med goda möjligheter till nya anslutningar. 
 
Avseende spillvatten finns möjlighet till anslutning till befintlig spillvattenpumpstation väster om väg 
E6 vid Gamla Kungsbackavägen och till befintlig självfallsledning i korsningen Järnvägsgatan och 
Kvarnbygatan för vidare avledning mot bergtunneln till Ryaverket.   

Dagvatten 
I princip hela planområdets dagvatten- och avledningssystem avvattnas till recipienten Mölndalsån 
som rinner från Stensjön öster om planområdet. Nedströms mynnar Mölndalsån ut i Göta älv. 
Tillrinningen till Mölndalsån genom Forsåkersområdet sker i huvudsak från de bebyggda och höglänta 
bergspartierna i öster och nordost. Mölndals Stad har befintliga kommunala dagvattenledningar i 
ytterkanterna av planområdet. Vid flöden som uppstår utöver vad de befintliga dagvattenledningarna 
är dimensionerade för avleds dagvatten på markytan. 
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Avfall 
För flerfamiljshus gäller i Mölndals stad traditionell hämtning i miljörum. Djupbehållare eller sopsug 
är inte aktuellt. För flerbostadshus sker hämtning av hushållens brännbara restavfall och matavfall 
normalt en gång per vecka (Avfall Forsåker PM, Aktins 2021-04-16).  

Fjärrvärme/Fjärrkyla 
Fjärrvärmeledningar finns i Nämndemansgatan, Kvarnbygatan samt Kronogårdsgatan och försörjer 
angränsande områden. Det finns inga ledningar för fjärrkyla inom eller i direkt anslutning till området. 

El och tele 
Inom Forsåkerområdet finns ett elnät utbyggt som i dagsläget förvaltas av Mölndala Fastighets AB.  
Planområdet är idag inte en del av Mölndal Energis omkringliggande koncessionsområde. 

 
Runt området har Mölndal Energi AB dock ett ledningsnät som inte klarar av några utökade 
belastningar utan att byggas ut. 
 
Tele- och optokablar finns utbyggt i angränsande områden och delvis inom området. 

Befintlig ytavrinning där Mölndalsån är kulverterad genom del av planområdet (Dagvattenutredning bilaga 1, Markera 
2021-09-10).  
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Detaljplanens innebörd och genomförande  

Bebyggelse- och stadsstruktur 
Detaljplanen innefattar en blandning av bostäder, verksamheter, skola och förskola. Inom planområdet 
möjliggörs ca 1 900 bostäder (beräknat på 169 000 kvm ljus bruttoarea (BTA) delat på 90 kvm 
BTA/bostad) och ca 60 000 kvm BTA för verksamheter.  
 
Från att idag vara ett slutet fabriksområde öppnas Forsåker som en integrerad del av centrala Mölndal. 
Att skapa nya stråk och samband mellan innerstaden, Forsåker och Kvarnbyn är grundläggande i 
visionen om Forsåker som en levande stadsdel med en tydligt avläsbar industrihistoria. Mölndalsån 
som nu är överbyggd tas åter fram och bildar ryggrad i ett rekreativt stråk mellan park och befintlig 
bebyggelse.  
 
Forsåkers läge har tre utmärkande förutsättningar som påverkar stadsdelens och kvarterens gestaltning 
tydligt: Det centrala läget, inte bara i Mölndal utan också i Göteborgsregionen, Industrikärnan med ån 
som nod och utgångspunkt för struktur och gestaltning samt den sluttande terrängen.  
 
Den nya strukturen och tillkommande bebyggelsen i Forsåker tar sin utgångspunkt i industrikärnan. 
Ny bebyggelse i planområdet föreslås i huvudsak uppföras som kringbyggda kvarter med tydlig 
uppdelning i offentligt och privat. Strukturen består av flöden, mötesplatser och folkliv riktade mot de 
samlande offentliga rummen, medan de privata rummen blir lugnare. Byggnadernas höjder föreslås 
variera mellan fyra och åtta våningar med enstaka högre byggnader på upp till 16 våningar. 
Bebyggelsestrukturen är utformad så att de flesta kvarter har minst en sida som vänder sig mot en 
park, en platsbildning eller forsen. 
 
Grönstrukturen inom allmän platsmark består av en park vid Rudströmska trädgården, trädplanterade 
gator och gränder med markplanteringar som tillsammans skapar ekologiska spridningsvägar. 
 
Vid stadsdelens entré vid Kvarnbygatan föreslås en byggnad i 16 våningar som fungerar som 
entrémotiv och orienteringsmärke mot Mölndals innerstad och resecentrum. I övrigt är de högre 
byggnaderna placerade längs Mölndalsån och tar sin utgångspunkt i industrimiljöns brokiga 
sammansättning av höga och låga delar. De höga husen ger en mer varierad stadsbild och utgör tydliga 
orienteringsmärken i stadsdelen. Motivet med att placera högre hus som orienteringsmärken längs ån 
upprepas i den befintliga Götafors-byggnaden uppströms. Viktiga förhållningssätt för gestaltning och 
volymhantering avseende höga hus utvecklas vidare i kvalitetsprogrammet (Nyréns, januari 2022). 
 
De högre husen med sin synlighet på håll, bär ett extra ansvar för att med sin gestaltning tillföra 
värden till stadsbilden och platsen där de står. De ska gestaltas som egna solitärer och med en 
medvetenhet i val av material, kulör och utformning. Extra omsorg ska läggas på detaljer i ögonhöjds-
perspektivet. Principer för de högre husen beskrivs i kvalitetsprogrammet. 
 
Längst i öster möter kvarteren befintlig villabebyggelse. Här föreslås kvarter för skoländamål och 
verksamheter i Stenladan vid en ny park. Skolkvarteret har en öppnare struktur med bebyggelse i upp 
till fyra våningar för att förhålla sig till skalan i den befintliga bebyggelsen öster om planområdet. 
 
Stadsdelens bebyggelsestruktur, karaktär och gestaltning illustreras i en illustrationsplan, vilken 
bygger på den strukturplan som utvecklats under projektets gång. Den beskrivs utförligt i ett separat 
kvalitetsprogram (Nyréns, januari 2022) med syfte att hålla ihop visionen och stadsbyggnadsidén när 
stadsdelen utvecklas under lång tid och delas upp på flera detaljplaner och etapper.  
 
De strukturerande principerna för bebyggelsens utformning och gestaltning styrs av 
Kvalitetsprogrammet och understöds av planbestämmelser som redovisas utförligt nedan under 
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Planbestämmelser för nya bebyggelsekvarter respektive Planbestämmelser för kulturhistoriskt 
värdefull bebyggelse och miljö.  
 
Kvalitetsprogrammet anger vidare sammanhållande principer i form av huvudsakliga fasadmaterial 
och fasadkulörer för alla nya kvarter. Utöver det uppmanar kvalitetsprogrammet till utmärkande 
gestaltningsgrepp för varje unikt byggprojekt. Dessa syftar till att skapa arkitektonisk spänning, 
unicitet och koppling till platsens historia. Det kan handla om större delar eller detaljer så som 
utmärkande tak, fönsterval, konst, synlig konstruktion m.m. 
 
I Kvalitetsprogrammet beskrivs också kärnvärden för utvecklingen av Forsåker. Detaljplanen är 
utformad för att möjliggöra att kärnvärdena kan skapas och ska bidra till att säkerställa kvalitet i 
planområdets utbyggnad.  
 
Nedanstående kärnvärden som utvecklas vidare i kvalitetsprogrammet ska gälla för planområdets 
utveckling: 
 

Industrikärnans omvandling  
• Nytt liv i Industrikärnan  
• Industrikärnans yttre miljö blir samlande 

stadsrum och länk  
• Unik karaktär och identitet  

Grönskande nätverk  
• Åparken vid ån  
• Rudströmska trädgården  
• Gröna gränder 

Stadslivsstråk och noder  
• Nya kopplingar och samband  
• Besöksmål och vardagsservice  
• Stationsnod och kollektivtrafik 

Mölndalsåns krafter  
• Rekreationsstråk  
• Upplevelser längs vattnet  
• Kulturhistoria  

Hållbart urbant liv med nära till allt  
• Finmaskig kvartersstruktur  
• Hushåller med resurser  
• Hållbart och nära vardagsliv  

Kvartersstaden  
• Sammanhållen kvartersstruktur  
• Kvalitet och karaktär i utförande  
• Trappande stadskvarter  

Mötesplatser  
• Industrikärnans yttre miljö som samlande rum  
• Gröna gränder och småplatser  
• Parker och vistelseytor 
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Strukturplan för Forsåker framtagen av Nyréns Arkitektkontor, 2022-11-18. 
Plangränsen redovisas med röd linje. 
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Markanvändning  
För att uppnå planens syfte om ett stadsmässigt blandat innehåll innehåller detaljplanen ett antal 
markanvändningar som syftar till att möjliggöra en funktionsblandning både inom stadsdelen som 
helhet och inom enskilda kvarter.  
 
Där utkragande byggnadsdelar, byggnad på pelare eller gångbroar får finnas ovanför allmän plats 
regleras användningskategorier i höjdled. Detta möjliggör 3D-fastighetsbildning. Som regel urholkas 
allmän plats-användning av kvartersmarks-användning. Den huvudsakliga användningen betecknas 
utan parentes och de sekundära användningarna, över/under huvudanvändningen, anges inom parentes. 
Egenskapsbestämmelser som hör till de sekundära användningarna, över/under mark, anges med 
egenskapsbestämmelser kopplade till den sekundära användningen. Inom vilka höjder den sekundära 
användningen gäller regleras dessutom alltid och anges som plushöjd över angivet nollplan.  

Grönytefaktor 
Inom planområdet eftersträvas en grönstruktur som både är hälsofrämjande och bidrar till att stärka 
biologisk mångfald och andra ekosystemtjänster. För att följa upp att tillräckliga gröna värden skapas 
inom kvartersmark används verktyget grönytefaktor (GYF). Forsåker blir den första stadsdelen i 
Mölndal där verktyget används. Den modell för GYF som har valts för Forsåker är utvecklad av 
Malmö stad och är en beprövad och enkel modell som ursprungligen togs fram för utvecklingen av 
den nya stadsdelen Västra hamnen och som därefter har vidareutvecklats (Riktlinjer för grönytefaktor 
för Malmö stad, 2014-12-11). Med GYF beräknas hur stor del av kvartersmarken som är ekoeffektiv, 
dvs har positiva effekter för stadens ekosystem. Ett GYF-värde om 1,0 innebär högsta möjliga andel 
ekoeffektiva ytor inom kvartersmarken, medan GYF 0,0 innebär att kvartersmarken saknar 
ekoeffektiva ytor. Ambitionsnivån för kvartersmarken är att kvarter med kringbyggd gård ska uppnå 
GYF 0,45 medan kvarter utan gård ska uppfylla 0,2. Ambitionsnivån motsvarar en rimlig 
sammanvägning av de olika kvarterens möjligheter att stärka ekosystemtjänsterna i relation till andra 

Exempel från plankarta med ett förtydligande, med plan (till höger) och sektion (till vänster), av reglering för att 
möjliggöra 3D-fastighetsbildning. I exemplet gäller användningen Centrum, (C1), och kontor, (K1), med tillhörande 
egenskapsbestämmelser mellan +21,0 och +71,5. Över och under dessa användningar gäller användningen Torg (TORG1).  
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funktionskrav såsom tillgänglighet, sociala ytor, lekplats, takvinklar etc, samt i relation till 
detaljplanens syfte att uppnå en tät stadsdel med effektivt markutnyttjande. 
 
I plankartan säkerställs en basnivå för grönytefaktorn genom planbestämmelser om minsta andel mark 
som ska möjliggöra infiltration av dagvatten och krav på vegetationstak. I avtal säkerställs att de 
resterande kvalitetshöjande åtgärderna möter den önskade ambitionsnivån, vilket också följs upp under 
genomförandeskedet i Forsåkers kvalitetsråd, se vidare ovan under Styrdokument och övriga 
handlingar kopplade till detaljplanen. Exempel på kvalitetshöjande åtgärder finns i 
Kvalitetsprogrammet (Nyréns, januari 2022). 
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Planbestämmelser för ny bebyggelse och allmän platsmark 
Nedan listas de bestämmelser i plankartan som berör nya bebyggelsekvarter. För varje bestämmelse 
redovisas dess syfte i punktform. Därefter följer eventuella kommentarer till stöd för tolkning av 
bestämmelsen. Lagstöd för planbestämmelser anges i plankartan.  
 
Användning av mark och vatten 

Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap  
Plankartans bestämmelser Kommentarer 

 

Kommentar: Utformningsbestämmelser på intilliggande 
kvartersmark är knuten till den specifika användningen 
(TORG och TORG1). Användningen för den allmänna 
platsen är densamma. 
 
För de utformningsbestämmelser som är knuta till 
användningen se under Egenskapsbestämmelser för 
kvartersmark. 

 Kommentar: Utformningsbestämmelser på intilliggande 
kvartersmark är knuten till den specifika användningen för 
GATA och GATA1-6. Användningen för den allmänna 
platsen är uppdelad i två kategorier Lokalgata (GATA samt 
GATA2-5) och Huvudgata (GATA1 samt GATA6). 
Huvudgata är en större gata avsedd främst för trafik mellan 
olika områden. Lokalgata är en gata främst avsedd för 
trafik som har sitt mål vid gatan. 
 
För de utformningsbestämmelser som är knutna till 
användningen se under Egenskapsbestämmelser för 
kvartersmark. 
 

 
 

Kommentar: Användningen PARK avser inom 
detaljplanen Rudströmska trädgården. GÅNG och CYKEL 
är vägar där biltrafik ej tillåts och avser inom detaljplanen 
gatan mellan Rudströmska trädgården och skoltomten norr 
därom. 

Kvartersmark 

 

Kommentar:  
Där utkragande byggnadsdelar, byggnad på pelare, 
gångbroar m.m. får finnas ovan/under allmän plats regleras 
användningskategorier i höjdled. Den huvudsakliga 
användningen betecknas utan parentes och de sekundära 
användningarna, över/under huvudanvändningen, anges 
inom parentes. Se mer under rubriken Egenskapsbestämm-
elser för kvartersmark. Färgens beteckning på plankartan 
anger huvudanvändningen. En användning utan färg i 
planbestämmelserna innebär att den enbart finns som 
sekundär användning.  
I gatorna finns ytor med användning P där 
kantstensparkering planeras. Syftet med dessa är att 
möjliggöra upplåtelse av kantstensparkering till enskild i 
det fall behov av parkering för rörelsehindrad uppstår. 
Bestämmelsen D1 syftar till att möjliggöra exempelvis 
vårdboende och LSS-boende inom kvarteren. 
Användning S1 förekommer i kvarter som inte har tillgång 
till utomhusytor för barn. Syftet med användnings-
bestämmelsen i dessa kvarter är dels att möjliggöra 
gymnasie- och vuxenutbildning där behov av friytor i direkt 
anslutning till verksamheten inte finns på samma sätt som 
för grundskola. Dels att möjliggöra att administrativa 
lokaler för skola och eventuella lokaler för exempelvis 
hemkunskap, slöjd eller andra ämnen kan förläggas i dessa 
kvarter som komplement till den närliggande skoltomten. 
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Syftet är inte är att hindra sådan småskalig förskola 
(föräldrakooperativ och dylikt) som har stöd i 
bestämmelsen B (bostäder) i de kvarter som har viss uteyta.  
 

Vattenområden 

 

Kommentar:  
Se mer under rubrik Användningsbestämmelser för 
vattenområden 
 

 
Egenskapsbestämmelser för allmän plats med kommunalt huvudmannaskap 

Utformning av allmän plats 
Plankartans 
bestämmelser 

Bestämmelsernas syfte och eventuella kommentarer 

trappa1 Trappa som 
förbinder Kvarnbygatan 
med TORG1 ska uppföras 

Syfte: Att säkerställa att en trappa, som förbinder markområdet inom TORG1 med 
Kvarnbygatan, uppförs. 
 

trappa2 Trappa som tidvis 
översvämmas vid höga 
vattenstånd 

Syfte: Att tydliggöra uppförande av en ”vattentrappa”. 
 

pelare1 Pelare får anordnas 
för byggnadens bärning 
så länge de inte inverkar 
avsevärt på 
användningen av allmän 
plats. 

Syfte: Möjliggöra att pelare uppförs för bärning av utkragande byggnadsdelar över 
allmän plats. 
 
I undantagsfall medges att pelare för bärning av utkragande byggnadsdelar uppförs inom 
allmän platsmark, där det ansetts behövligt utifrån detaljerade studier. Pelare får 
exempelvis inte hindra cykeltrafik.  

hiss1 Hiss ska finnas. Syfte: Att, inom någon del av egenskapsområdet, säkerställa en tillgänglig koppling 
inom allmän plats mellan de olika nivåerna. 

 
Egenskapsbestämmelser för kvartersmark 

Bebyggandets omfattning 
Plankartans 
bestämmelser 

Bestämmelsernas syfte och eventuella kommentarer 

e1 Största exploatering är 
1400 kvadratmeter 
byggnadsarea för 
huvudbyggnad. Utöver 
detta får 
komplementbyggnader 
och skärmtak uppföras 
till en största 
sammanlagd 
byggnadsarea om 100 
kvm inom 
användningsområdet 

Syfte: Att möjliggöra flexibilitet i utformning av förskolan men ändå begränsa 
bebyggelsens totala omfattning. 
 

e2 Största sammanlagda 
exploatering inom 
användningsområdet är 
2450 kvadratmeter 
byggnadsarea. Största 
exploatering för 
komplementbyggnader är 
100 kvadratmeter 
byggnadsarea. Största 
exploateringsgrad per 
komplementbyggnad är 
40 kvadratmeter 
byggnadsarea. 

 

Syfte: Att möjliggöra flexibilitet i utformning av skolan men ändå begränsa 
bebyggelsens totala omfattning. 
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e4   Byggnad får uppföras 
med ett djup om 12,5 
meter, dock får utöver 
detta 1/3 av resterande 
yta 12,5 - 14,0 meter från 
användningsgräns mot 
gata eller 
användningsområde CZ 
bebyggas 

Syfte: Att möjliggöra för ändamålsenliga bottenvåningar för lokaler och verksamheter 
samt för burspråk och trapphus. Bestämmelsen syftar också till att skapa en variation i 
gårdsfasaderna och möjlighet till effektiva planlösningar. Begränsningen av 
bebyggandet av den flexibla utbyggnadszonen syftar till att säkerställa goda sol- och 
dagsljusförhållande på gårdar och i lägenheter, och tillräckliga friytor för utevistelse på 
gårdar.  

 
Byggrätterna för de nya kvarteren utgår ifrån ett generellt byggnadsdjup om 12,5 meter. 
För kvarter med bestämmelsen e4 möjliggörs ett större byggnadsdjup. Byggrätterna som 
omfattas av denna bestämmelse är 14,0 meter. Inom denna finns en flexibel 
utbyggnadszon mellan 12,5 och 14,0 meter, mätt från gatan. Inom denna zon ges varje 
fastighet möjligheten att bygga ut upp till en tredjedel av zonens totala yta. 

 
Illustration som visar hur den flexibla byggrätten kan nyttjas på olika sätt. De streckade linjerna markerar den 1,5 
meter breda flexibla utbyggnadszonen. 

e5 Byggnad får uppföras 
med ett djup om 12,5 
meter. Utöver detta får 
yta mot gård bebyggas 
med högst 1/3 alternativt 
får loftgångar uppföras 
på maximalt 50% av 
våningsplanen, ej på 
våningsplan 2 

Syfte: Att möjliggöra för ändamålsenliga bottenvåningar för lokaler och verksamheter 
samt för burspråk och trapphus. Bestämmelsen syftar också till att skapa en variation i 
gårdsfasaderna och möjlighet till effektiva planlösningar. Genom att möjliggöra för 
loftgångar syftar bestämmelsen till att ge möjlighet till annorlunda hustyper 
(etagelägenheter som nås via loftgång på vartannat våningsplan). Begränsningen av 
bebyggandet av den flexibla utbyggnadszonen syftar till att säkerställa goda sol- och 
dagsljusförhållande på gård och i lägenheter. 

 
Byggrätterna för de nya kvarteren utgår ifrån ett generellt byggnadsdjup om 12,5 meter. 
För kvarter med bestämmelsen e5 möjliggörs ett större byggnadsdjup. Byggrätterna som 
omfattas av denna bestämmelse är 14,0 meter. Inom denna finns en flexibel 
utbyggnadszon mellan 12,5 och 14,0 meter, mätt från egenskapsområdet med prickmark. 
Inom denna zon ges varje fastighet möjligheten att bygga ut upp till en tredjedel av 
zonens totala yta, alternativt får loftgångar uppföras på maximalt hälften av 
våningsplanet (dock ej på våningsplan 2). 

e6  Utöver högsta 
byggnadshöjd får 
trapphus och hiss 
uppföras till en 
byggnadshöjd om + 28,5 
meter över angivet 
nollplan. 

Syfte: Att möjliggöra för trapphus och hiss att nå taket. 
 

e7 Utöver högsta 
byggnadshöjd får två 
byggnadsdelar på totalt 
74 kvm bruttoarea för 
trapphus och hiss 
uppföras till en 
byggnadshöjd om högst 
+36 meter över angivet 
nollplan. 

Syfte: Att möjliggöra för trapphus och hiss att nå taket på angränsande byggrätt. 

e8  Utöver högsta 
byggnadshöjd får 
trapphus sticka upp 4 
meter 

Syfte: Att möjliggöra tillgänglighet till taket för de boende på byggnader med flacka tak.  

e9 Utöver högsta 
byggnadshöjd får en 
byggnadsdel på maximalt 
25 kvm byggnadsarea 
sticka upp till en 
byggnadshöjd om 
maximalt +40,0 meter 
över nollplanet. 

Syfte: Att möjliggöra flexibel placering, utformning och användning av vertikala 
byggnadsdelar som tillåts skjuta ut utanför huvudvolymens fasadliv. 
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e10 Utöver högsta 
byggnadshöjd får en 
byggnadsdel om 
maximalt 50 kvm 
byggnadsarea (totalt 
inom egenskapsområden 
med bestämmelse e10) 
sticka upp till en 
byggnadshöjd om +40,0 
meter över nollplanet, 

Se e9 

e11 Gemensamhetslokal 
sammanbyggd med 
trapphus får sticka upp 
över angivet våningsantal 
och 4 meter över högsta 
byggnadshöjd eller 
nockhöjd om de placeras 
indragna minst 2,0 meter 
från fasadlivet. 
Gemensamhetslokalen får 
utgöra maximalt 40 kvm 
bruttoarea. 

Syfte: Att möjliggöra tillgänglighet till taket samt en liten byggrätt för 
bostadsgemensamma ytor vilket kompletterar kvarteren med friytor för de boende. 
Bestämmelsen syftar också till att säkerställa att gemensamhetslokaler utförs 
sammanbyggda med trapphus och är indragna från byggnadens takfot för att minimera 
intrycket av en adderad byggnadsvolym. 

e12   Maximalt 2% av ytan får 
bebyggas med 
komplementbyggnader 

 

Syfte: Att begränsa omfattningen av komplementbyggnader för att ge förutsättningar för 
goda solljusförhållanden och ytor för utomhusvistelse.  
 
Bestämmelsen finns på bostadsgårdar med korsmark (”Marken får inte förses med 
byggnad undantaget komplementbyggnader”). Komplementbyggnaders höjd regleras 
med byggnadshöjd.  
 
Skärmtak, murar, pergola, entrétrappor och dylika gårdskomplement får uppföras på 
korsmark utöver den angivna procentandelen. 

e13  Största exploatering för 
komplementbyggnader är 
60 kvadratmeter 
byggnadsarea. 

Syfte: Att begränsa omfattningen av komplementbyggnader. 

e14 Ovan gårdsbjälklag får 
maximalt 2% av 
egenskapsområdet 
bebyggas med 
komplementbyggnader 
till en högsta nockhöjd 
om 3,5 meter. 

Syfte: Att begränsa omfattningen av komplementbyggnader för att ge förutsättningar för 
goda solljusförhållanden och ytor för utomhusvistelse.  
 
 

e15 Ovan gårdsbjälklag får 
maximalt 100 m² 
bebyggas med 
komplementbyggnader 
till en högsta nockhöjd 
om 3,5 meter.  

Syfte: Att begränsa omfattningen av komplementbyggnader.  
 
 

e16 Marken får endast 
överbyggas med glastak 
och 2 gångbroar. Fri 
höjd om minst 4,7 meter 
ska tillgodoses i 
markplan avseende 
glastak och gångbroar. 
Gångbroar får ha en 
bredd om max 3,5 meter, 
en höjd mellan 
golvbjälklag och 
takbjälklag om max 4,0 
meter och utföras i högst 
en våning. Gångbroar får 
uppföras täckta. 

Syfte: Att möjliggöra för att sammanbygga olika byggnadsvolymer med varandra genom 
täckta gångbroar med glastak. Bestämmelsen syftar också till att säkerställa fri höjd 
under gångbroarna samt att begränsa gångbroarnas byggnadsvolym/antal så att siktlinjer 
mot Kvarnbyn kan bibehållas.  
 
 

Där terrängen så medger får 
lokaler för centrumändamål 
inredas i källare utöver 
angivet våningsantal. 

Syfte: Att möjliggöra för inredandet av lokaler för centrumändamål i de lägen där 
avståndet mellan bottenvåningens golvbjälklag och marknivån är högre än 1,5 meter. 
Detta för att ta tillvara terrängskillnaderna i de fall där det är möjligt, för att skapa en 
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funktionsblandning i bostadskvarteren. Syftet är endast att möjliggöra för 
centrumverksamhet och inte för att möjliggöra ytterligare bostadsvåningar.  
 
Bestämmelsen gäller för hela planområdet. Avsedda utrymmen övergår i regel från att 
definieras som källare till att räknas som våning då avståndet mellan ovanliggande 
bjälklag och medelmarknivån är högre än 1,5 meter. Men i och med bestämmelsen 
möjliggörs en ”extra” våning i källarplan utöver det angivna våningsantalet. 

 Marken får 
inte förses 
med byggnad 

Syfte: Säkerställa att marken inte bebyggs.  

Marken får  
inte förses med byggnad 
undantaget 
komplementbyggnader 

Syfte: Säkerställa att marken endast bebyggs med komplementbyggnader. 

  

Principskiss som visar att i de lägen där det är möjligt att skapa tillräcklig rumshöjd får 
källare inredas för centrumändamål.  
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 Högsta nockhöjd i 
meter över angivet 
nollplan. 
 

 Högsta byggnadshöjd i 
meter över angivet 
nollplan 

 
 Högsta byggnadshöjd i 

meter. 
 

Syfte: Reglera byggnaders höjd för att uppnå goda stadsbilds- och sol- och 
dagsljusförhållanden. 
 
Höjdsättningen av bebyggelsen regleras med byggnadshöjd och ett högsta antal 
våningsantal. Byggnadshöjden är tilltagen för att skapa en flexibilitet och medger 
möjligheter till konstruktionslösningar som kräver mer utrymme i höjdled såsom 
trästommar och träbjälklag. Därför har bestämmelsen kompletterats med reglering av 
antal våningar, se f2 – f15 under rubriken Utformning. 
 
Byggnadshöjd och medelmarknivå beräknas på samma sätt för flacka och branta gator. 
Om fasaden delas in i flera fasadlängder så ska byggnadshöjden beräknas separat för 
respektive fasadlängd. Byggnadshöjden ska utgå från den allmänna platsmarkens 
medelnivå framför byggnaden. I kvarter som vetter mot flera gator ska 
beräkningsgrundande fasad gälla mot respektive gata även då sammanbyggda 
huskroppar uppförs.  
 
Se även bestämmelse f16- f18. 

 
Illustrationen visar att byggnadshöjd och medelmarknivå beräknas på samma sätt för flacka och branta gator. 
Om fasaden delas in i flera fasadlängder så ska byggnadshöjden beräknas separat för respektive fasadlängd. 
Byggnadshöjden ska utgå från medelmarknivån vid respektive fasadlängd. 

 
För samtliga kvarter medges möjligheten att uppföra gemensamma uteplatser på taken 
inom högsta angivna nock- eller byggnadshöjd. Detta för att det ska vara möjligt att 
komplettera innergårdarna med sekundära utomhusytor, vilket i synnerhet är viktigt för 
de kvarter med mer begränsade möjligheter till direkt solljus på innergårdarna. Antalet 
och storleken på uteplatserna regleras ej i plankartan. Skyddsräcken får uppföras över 
högsta byggnads- eller nockhöjd. Eventuella bullerskärmar och liknande ska dock 
inrymmas inom angiven höjd om annat ej anges, se m1 under rubriken Skydd mot 
störningar. 

Största takvinkel i grader, 
gäller dock ej byggnad 
uppförd före 2018. 
(varierar inom planområdet) 

 
 
Takvinkeln får vara mellan de 
angivna gradtalen  
(varierar inom planområdet) 

 

Syfte: Att bidra till att uppnå planens syfte om en stadsmässig struktur och karaktär med 
olika bebyggelsetypologier och byggnader i olika höjdskala, samt att åstadkomma en 
varierad taklandskapskaraktär för att bygga vidare på områdets brokiga karaktär. 
Bestämmelsen beaktar också skuggningseffekter mot befintlig bebyggelse och mot nya 
gårdsmiljöer för att möjliggöra goda sol- och dagsljusförhållanden. 
 
I Industrikärnan föreslås en flack takvinkel, maximalt 6 grader, för att möta de befintliga 
byggnadernas industriella karaktär och för att möjliggöra att takytorna kan utformas som 
gröna takträdgårdar och vistelseytor för de boende. 
 
För de nya kvarteren eftersträvas ett varierat uttryck i taksiluetterna. 
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Bestämmelser om takvinkel reglerar en högsta tillåtna takvinkel. Lägre takvinkel är 
tillåtet. Bestämmelserna reglerar ej takvinklar på befintliga byggnader som är uppförda 
innan 2018.   
 
För kvarter 32 ska indragen takvåning finnas utmed gatan i söder, se mer under 
Utformning f32. Utöver det regleras höjder genom en byggnadshöjd och en nockhöjd där 
den södra fasaden bedöms vara beräkningsgrundande. För den östra byggrätten tillåts 
taklandskapet resa sig mot höjdpartiet norr om kvarteret, dock ej högre än angiven 
nockhöjd.   
 

 

Byggnadens användning 
Plankartans 
bestämmelser 

Bestämmelsernas syfte och eventuella kommentarer 

Bostad eller 
bostadskomplement med 
undantag för miljörum får 
inte inrymmas i bottenvåning 
som vetter mot områden med 
enbart användningen CZ eller 
TORG1 

Syfte: Bidra till att uppnå planens syfte om en tät och levande stadsmiljö med en 
blandning av funktioner i planområdet och inom kvarteren genom att säkerställa att 
bottenvåningar i centrala lägen nyttjas för verksamheter. 

Den östra byggrätten (inom kv. 32) tillåts resa sig mot höjdparti norr om kvarteret.   

 

Röd heldragen linje illustrerar bedömning av beräkningsgrundande fasad och streckad 
röd linje markerar sektion nedan.   
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Parkering får inte inrymmas i 
byggnader med undantag för 
parkering för rörelsehindrade 
och områden med 
användningen P (parkering), 

Syfte: Bidra till att uppnå planens syfte om en tät och levande stadsmiljö med en 
blandning av funktioner i planområdet och inom kvarteren genom att säkerställa att 
parkering inte inryms i byggnaders bottenvåningar eller liknande. Detta för att säkerställa 
att fasader mot offentliga rum inte blir inaktiva, utan istället bidrar till att levandegöra de 
offentliga rummen. Bestämmelse syftar också till att öka attraktiviteten för hållbara 
resvanor genom att skapa likställighet vad gäller avstånd till bil respektive 
kollektivtrafik.  

e20  Byggnadens bottenvåning 
ska till ett djup av minst 5 
meter och 50 % av 
fasadlängden mot GATA1 
användas för 
centrumändamål och 
entréer. 

Syfte: Bidra till att uppnå planens syfte om en tät och levande stadsmiljö med en 
blandning av funktioner i planområdet och inom kvarteren genom att säkerställa att 
minst hälften av byggnadens bottenvåning används för centrumändamål och entréer. 
Detta för att säkerställa att fasader mot offentliga rum inte blir inaktiva, utan istället 
bidrar till att levandegöra de offentliga rummen. 

 

Placering 
Plankartans 
bestämmelser 

Bestämmelsernas syfte och eventuella kommentarer 

Byggnad ska placeras i 
byggrättsgräns mot allmän 
plats eller 
användningsområde med 
enbart markanvändning CZ. 
Bestämmelsen gäller inte 
byggnadsdelar som skjuter ut 
över allmän plats, 
egenskapsområden med 
bestämmelsen f27 eller f41 eller 
byggnader inom 
användningsområden endast 
avsedda för skoländamål, 
markerade med S (Skola). 

Syfte: Säkerställa att huvudbyggnader placeras mot gatan, med syfte att skapa tydliga 
sammanhållna gaturum och orienterbarhet. 
 
Bestämmelsen gäller inte inom skolområde, komplementbyggnader eller befintliga 
kulturhistoriska byggnader samt tillbyggnader till kulturhistoriska byggnader.  

 

Utformning 
Plankartans 
bestämmelser 

Bestämmelsernas syfte och eventuella kommentarer 

Gårdsfasadens takfot får 
maximalt ha en höjd över 
grundkartans nollplan som 
motsvarar den höjd över 
grundkartans nollplan som 
högsta tillåtna byggnadshöjd 
mot gata beräknas till. 
Bestämmelsen gäller ej 
kvartersmark betecknat med 
f32 

Syfte: Säkerställa att byggnader inte uppförs högre mot gårdssidan än mot gatan, så att 
goda sol- och dagsljusförhållanden på gårdarna och i byggnaderna kan uppnås. 
 
Byggnadshöjden för kvarterets byggnader ska utgå från den intilliggande gatans 
medelmarknivå invid byggnaden över grundkartans nollplan (s k plushöjd) vilket sätter 
den övre gränsen för både byggnadens byggnadshöjd mot gata och gårdssida, se 
principskiss nedan. Om den högsta tillåtna byggnadshöjden inte utnyttjas mot gata, får 
byggnadshöjden mot gård inte överstiga byggnadshöjden mot gatan. Bestämmelsen 
gäller inom hela planområdet bortsett från kvartersmark betecknat med bestämmelse f32, 
kv. 32. 

 
Illustrationen visar hur byggnadshöjden beräknas mot gata och gård när gatans 
plushöjd (+A m) och gårdens plushöjd (+B m) är olika. De streckade linjerna 
representerar den högsta tillåtna byggnadshöjden för bebyggelsen.  
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Nivåskillnaden mellan 
ovansidan av bottenvåningens 
golvbjälklag och marknivån 
vid angränsande GATA1, 
GATA2, GATA4, GATA5 och 
TORG1 får högst vara 1,5 
meter. Bestämmelsen gäller 
inte byggnader uppförda 
innan 2018.  
 

Syfte: Att begränsa höjden på byggnaders sockel (avståndet mellan bottenvåningens 
golvbjälklag och gatuplanet) då höga sockelvåningar bedöms göra gaturummet mer 
otryggt och mindre attraktivt. Bestämmelsen bidrar också till att uppnå planens syfte om 
en tät och levande stadsmiljö med en blandning av funktioner i planområdet och inom 
kvarteren och eftersträva en mänsklig skala i gaturummet. 

 
Bestämmelsen gäller endast byggnader som uppförs efter år 2018. 

För del av byggnad som 
vetter mot GATA1 eller 
TORG1 ska avstånd mellan 
bottenvåningens 
golvbjälklag och underkanten 
på överliggande bjälklag vara 
minst 3,6 meter. 
Bestämmelsen 
gäller inte byggnader 
uppförda innan 2018. 

Syfte: Att bidra till att uppnå planens syfte om en tät och levande stadsmiljö med en 
blandning av funktioner i planområdet och inom kvarteren genom att ge tillräcklig 
våningshöjd i bottenvåningar för att kunna inrymma lokaler för verksamheter mot de 
stadsstråk som bedöms ha bäst bärighet för verksamheter. Detta ger en flexibilitet för 
framtiden när behovet och efterfrågan på lokal service kan öka. Bestämmelsen bidrar 
också till att ge bebyggelsen mot gaturummet en enhetlig och stadsmässig gestaltning. 

Uppstickande byggnadsdelar 
såsom hisstoppar, huvar och 
dylikt ska placeras indragna 
minst 1,3 meter från 
huvudbyggnadens fasadliv. 
För byggnader som regleras 
med f19 och f20 ska 
uppstickande byggnadsdelar 
placeras indragna minst 2,0 
meter från gatan och minst 
1,3 meter från gården. 
Bestämmelsen gäller ej 
byggnader med 
varsamhetsbestämmelser, 
byggnader reglerade med f54 
eller byggnader inom 
användningsområden endast 
avsedda för skoländamål, 
markerade med S (Skola). 

Syfte: Förhindra att uppstickande byggnadsdelar bryter fasadlivet och därmed påverkar 
intrycket av byggnadsvolymen från gatan.  
 
För kvarter 41 med bestämmelsen f20 ska uppstickande byggnadsdelar placeras indragna 
minst 2,0 meter från fasadlivet mot användningsområdet CZ i söder och minst 1,3 meter 
från fasadlivet mot egenskapsområde med prickmark i norr. 
 

Byggnader i 
användningsgräns mot 
GATA1 och GATA5 ska 
utföras sammanbyggda längs 
hela användningsgränsen. 
Genomgående öppningar från 
GATA1 och GATA5 till gård 
medges inte.  
 

Syfte: Att bidra till syftet att skapa en stadsmässig struktur i Forsåker genom att skapa en 
tydlig uppdelning mellan privata gårdar med social gemenskap för de boende samt att 
gator, torg och parker som upplevs som allmänna och för allas bruk. Bestämmelsen 
syftar också till att minimera risken för höga bullernivåer på bostadsgårdarna och att 
möjliggöra sekundära rinnvägar för överflödigt regnvatten (se vidare under avsnittet 
Dagvattenhantering) 

 
Mot större stadsstråk (GATA1 och GATA5 i plankartan) ska bebyggelsen hållas 
sammanhållen och utföras utan öppningar, portiker och likande. Mot dessa gator gäller 
utfartsförbud och garageutfarter medges inte. 

Principskiss för regleringen av sockelhöjderna ger 
bottenvåningarna bättre kontakt med gatan och får en 
trappande effekt. (Nyréns arkitektkontor) 



50 
 

 

 
Varje kvarterssida mot 
GATA2 får ha max en 
genomgående öppning till 
gård. Öppningen får ha en 
maximal bredd om 10 meter 
och en maximal höjd om 8 
meter. Undantaget är 
byggnader inom områden 
endast avsett för 
skoländamål, märkt med S.   
 

Syfte: Att bidra till syftet att skapa en stadsmässig struktur i Forsåker genom att skapa en 
tydlig uppdelning mellan privata gårdar med social gemenskap för de boende samt att 
gator, torg och parker som upplevs som allmänna och för allas bruk. Bestämmelsen 
syftar också till att minimera risken för höga bullernivåer på bostadsgårdarna och att 
möjliggöra sekundära rinnvägar för överflödigt regnvatten (se vidare under avsnittet 
Dagvattenhantering) 
 
Mot mindre stadsgator (GATA2 i plankartan) som angränsar till parkmiljöer medges 
möjlighet till portiker med en maximal bredd på 10 meter och maximal höjd på 8 meter. 

Varje kvartersida mot GATA3 
och GATA4 får ha max en 
genomgående öppning till 
gård. Öppningen får ha en 
maximal bredd om 10 meter  
 

Syfte: Att bidra till syftet att skapa en stadsmässig struktur i Forsåker genom att skapa en 
tydlig uppdelning mellan privata gårdar med social gemenskap för de boende samt att 
gator, torg och parker som upplevs som allmänna och för allas bruk. Bestämmelsen 
syftar också till att minimera risken för höga bullernivåer på bostadsgårdarna och att 
möjliggöra sekundära rinnvägar för överflödigt regnvatten (se vidare under avsnittet 
Dagvattenhantering) 
 
Vid mindre grändgator (GATA3 och GATA4 i plankartan) medges öppningar om 10 
meter och fri höjd, för att tillåta en mer uppbruten struktur. 
 

 
Tak på 
komplementbyggnader, 
förutom växthus, ska utgöras 
av vegetationstak 

Syfte: Att bidra till planområdets grönstruktur och öka kapaciteten för omhändertagande 
av dagvatten. 
Växthus undantas från bestämmelsen då dessa byggnader ska ges möjlighet att utföras 
genomsiktliga och transparenta. Med växthus menas byggnader för hushållsnära odling 
som utförs helt eller delvis med genomsiktligt tak- och fasadmaterial såsom glas. 
För tolkning av begreppet vegetationstak se nästa tabellrad. 

Minst 20% av taken på 
huvudbyggnader inom 
respektive 
användningsområde, avsedda 
för bostadsändamål, ska 

Syfte: Att bidra till planområdets grönstruktur och öka kapaciteten för omhändertagande 
av dagvatten. 
 
Med vegetationstak menas tak med ett integrerat vegetationsskikt i takbjälklagets 
konstruktion. Lös egendom såsom planteringslådor, växtbäddar eller andra mobila 

Illustrationen visar hur planbestämmelserna för kvarterssidorna regleras i olika 
kvarter (Nyréns Arkitektkontor) 

Illustrationen visar hur planbestämmelserna för kvarterssidorna regleras i olika 
kvarter (Nyréns Arkitektkontor) 

Illustrationen visar hur planbestämmelserna för kvarterssidorna regleras i olika 
kvarter (Nyréns Arkitektkontor) 
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utgöras av vegetationstak. 
Bestämmelsen gäller inte 
byggnader med 
varsamhetsbestämmelser eller 
byggnader inom 
användningsområden endast 
avsedda för skoländamål, 
markerade med S (Skola). 

planteringsanordningar på t.ex. platta tak, omfattas inte av bestämmelsen.  
 
Då vegetationstak påverkar takens/takfotens tjocklek och utformning undantas befintliga 
byggnader (byggnader med varsamhetsbestämmelser) från bestämmelsen då detta 
bedöms påverka de byggnadernas kulturhistoriska helhetsvärde. 

Balkonger, entrétak och 
andra utskjutande 
byggnadsdelar får kraga ut 
1,3 meter över allmän plats. 
Minsta fria höjd under 
balkonger och andra 
utskjutande byggnadsdelar, 
undantaget gångbroar och 
entrétak, är 4,7 meter över 
allmän plats. Minsta fria höjd 
under entrétak är 3,0 meter 
över allmän plats. 

Syfte: Att bidra till syftet att skapa en stadsmässig struktur i Forsåker och till att skapa 
en enhetlig gestaltning av stadsdelens gaturum genom att begränsa omfattningen av 
utskjutande byggnadsdelar över allmän plats, då dessa har en stor påverkan på 
gaturummets karaktär. Bestämmelsen syftar också till att tydliggöra i vilken omfattning 
utskjutande byggnadsdelar tillåts samt att säkerställa framkomlighet för drift- och 
utryckningsfordon. 
 
Måttet om 1,3 meter utgår ifrån byggnadsdelarnas yttre mått (som t.ex betongplattornas 
yttre mått på balkonger) vilket gör att räcken, hängrännor och dylikt medges utöver 1,3 
meter.  
 
Möjligheten till indragna balkonger eller franska balkonger påverkas inte. Mot gård får 
balkonger uppföras fritt så länge dags- och solljuskrav uppnås. 

Varje huvudbyggnad ska ha 
entré mot allmän plats. Inom 
kvartersmark ska det vara 
möjligt att nå bostadsgård 
från bostäderna. 
Bestämmelsen gäller inte 
byggnader inom 
användningsområden endast 
avsedda för skoländamål, 
markerade med S (Skola). 

Syfte: Att bidra till att uppnå planens syfte om en levande stadsmiljö genom att 
säkerställa att entréer placeras mot gata och torg, vilket bidrar till att aktivera 
gaturummet. Bestämmelsen syftar också till att tillgängliggöra gårdarna för de boende 
genom att säkerställa att de går att nå från trapphuset, samt att säkra tryggheten för de 
boende, särskilt barn, att kunna nå bostadsgården utan att behöva gå via en trafikerad 
gatumiljö. 

Dörrar i gatuplan får ej 
utföras så att de öppnas ut 
över allmän plats. 
Bestämmelsen gäller ej 
användningen E1. 

Syfte: Skydda gående och cyklister från utåtgående dörrar. Utåtgående dörrar kan 
användas i indragna entréer.  

f2-15  Högsta antalet våningar 
är (2-16) 

Syfte: Reglera antal våningar för att uppnå goda stadsbilds- och sol- och 
dagsljusförhållanden. 
 
Höjdsättningen av bebyggelsen regleras med byggnadshöjd och ett högsta antal 
våningsantal. Byggnadshöjden är tilltagen för att skapa en flexibilitet och medger 
möjligheter till konstruktionslösningar som kräver mer utrymme i höjdled såsom 
trästommar och träbjälklag. Därför har även utformningsbestämmelser som begränsar 
antalet våningar lagts till.  

Principskiss som visar hur vegetationstak på 20% av takytan kan kombineras med 
uteplatser på tak. 
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f16-18 Byggnader som vetter 
mot GATA3 ska utföras 
trappande med GATA3:s 
lutning. Hela kvarterets 
sida som vetter mot 
GATA3 ska delas in i 
minst två (2)/tre (3)/fyra 
(4) fasadlängder. 
Byggnadshöjden ska 
beräknas separat för 
respektive fasadlängd och 
utgå ifrån medelmarknivå 
på GATA3 vid respektive 
fasadlängd. Se 
illustration ”Exempel – 
beräkningsprincip” på 
plankartan.” 

Syfte: Att säkerställa att bebyggelsen anpassas till de brantaste gatorna för att undvika 
alltför höga sockelvåningar som bedöms inverka negativt på tryggheten i gaturummet. 
Bestämmelsen syftar också till att åstadkomma en visuell uppdelning i enskilda volymer 
som trappar längs med gatans lutning och skapar en varierad taksiluett.  

 
 

 
 
Kvarterssidornas hela fasadlängd ska delas in i minst angivet antal fasadlängder. 
Byggnadshöjden för vardera fasadlängden beräknas separat och utifrån gatans 
medelmarknivå. Bestämmelsen förhindrar inte att kvarterssidorna kan delas in i fler 
fasadlängder än vad som är angivet i bestämmelserna.  
 
Se även bestämmelse för byggnadshöjd.  

f19 Den översta våningen ska 
utföras indragen minst 
2,0 meter längs med hela 
fasadlivet från gatan och 
minst 1,3 meter längs 
med hela fasadlivet från 
gården. Om maximalt 
våningsantal inte 
utnyttjas behöver den 
översta våningen inte 
vara indragen från gård, 
utan endast från gatan. 

 

Syfte: Att skapa ett sammanhållet intryck mot huvudgatorna och ta ner bebyggelsens 
skala mot gatan samt att skapa bättre förutsättningar för goda sol- och 
dagsljusförhållanden på gårdarna och i byggnaderna.  
 
Bestämmelsen förekommer mot huvudgatorna, GATA1 och GATA6 där takvinkeln får 
vara högst 20 grader. Om byggrättens högsta antal våningar inte uppförs, behöver inte 
indrag göras mot gård. Exempelvis om byggnad uppförs med sju våningar, inom en 
byggrätt där högsta tillåtna våningsantal är 8, behöver den sjunde och översta våningen 
inte dras in mot gården. Indraget förhindrar inte att utrymmet på taket mot gata och gård 
utformas som en uteplats.  

f20  Den översta våningen ska 
utföras indragen minst 
1,3 meter längs med hela 
fasadlivet från 
egenskapsområdet med 
prickmark i norr och 
minst 2,0 meter längs 
med hela fasadlivet från 
användningsområde med 
användningen CZ. 

Syfte: Att skapa ett sammanhållet intryck mot torget och ta ner bebyggelsens skala mot 
gatan.  
 
Gäller byggrätt inom kvarter 41 som saknar en bostadsgård och vetter mot både TORG1 
och GATA6 (Kvarnbygatan). 
 

f21  Takkupor får inte 
uppföras 

 

Syfte: Att uppnå goda dags- och ljusförhållandena på gården och i byggnaderna, vilket 
gör att takkupor bedöms olämpliga och därför inte får uppföras.  
 

f22  Utöver angiven 
byggnadshöjd får 
takkupor uppföras mot 
gata och gård 

 

Syfte: Att ge en flexibilitet i planlösningen och utformningen av den översta våningen 
genom möjlighet till uppförande av takkupor. 
 
Bestämmelsen förekommer i kvarter med en takvinkel om upp till 45 grader. 

f23  Utöver angivet 
våningsantal får takkupor 
uppföras mot gata och 
gård motsvarande högst 
1/3 av takets längd 

 

Syfte: Att ge en flexibilitet i planlösningen och utformningen av den översta våningen 
genom möjlighet till uppförande av takkupor. Bestämmelsen syftar också till att begränsa 
takkupornas utbredning för att förhindra att takkuporna kan uppta hela takets längd och 
därmed utgöra en extra våning, något som påverkar byggnadens helhetsverkan, utblickar 
mot ån och sol- och dagsljusförhållandena på innergårdarna.  
 
Bestämmelsen förekommer för byggnader som vetter mot gränder (GATA3 i plankartan) 
och som har en flackare takvinkel, max 27 grader. 
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f24-f29 
f34 

Syfte: Värna kulturhistoriska värden i den befintliga strukturen. 
 
Gäller för befintlig bebyggelse eller kompletterande bebyggelse i anslutning till befintlig 
bebyggelse, se avsnittet Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och miljö. 

f30  Minst en entré ska finnas 
mot egenskapsområde 
med 
egenskapsbestämmelse 
pelare1 

Syfte:  Att bidra till att uppnå planens syfte om en tät och levande stadsmiljö genom att 
ge förutsättningar för ett aktivt gaturum med god kontakt mellan bottenvåningen och 
gatan. 
 
Bestämmelsen gäller kvarter 30. 

f31  Minst en entré ska finnas 
mot GATA1 

Syfte:  Att bidra till att uppnå planens syfte om en tät och levande stadsmiljö genom att 
ge förutsättningar för ett aktivt gaturum med god kontakt mellan bottenvåningen och 
gatan. 
 
Bestämmelsen gäller kvarter 30. 

f32  Delar av byggnad ovan 
+33,0 meter ska utföras 
indraget minst 2,0 meter 
längs med hela fasadlivet 
som vetter mot gata i 
söder 

Syfte: Att skapa ett sammanhållet intryck mot gata och ta ner bebyggelsens skala mot 
gatan.   
 
Bestämmelsen gäller kvarter 32. 

f33 Ytan ska utformas som 
entré och får inte 
utformas som uteplats 
eller parkering. Minsta 
fria höjd under balkonger 
och andra utskjutande 
byggnadsdelar är 4,7 
meter 

 

Syfte: Att skapa ett aktivt gaturum med god kontakt mellan bottenvåningen och gatan 
längs med å-stråket genom att ytan framför byggnaderna nyttjas som entré och inte som 
en privat uteplats eller parkering.  
 
Bestämmelsen gäller i vissa kvarter med förgårdsmark inom kvartersmark. Entrétrappor 
får uppföras inom egenskapsområdet. 
 

f35  Balkonger och andra 
utskjutande 
byggnadsdelar som vetter 
mot W1-område får ej 
placeras lägre än + 17,5 
m över grundkartans 
nollplan 

Syfte: Att skapa en god kontakt mellan nya byggnader och å, samt att säkerställa fri höjd 
över vattnet.  
 
Bestämmelsen gäller där nya byggnader bredvid ån möjliggörs. 
 

f36  Balkonger och andra 
utskjutande 
byggnadsdelar som vetter 
mot W1-område får ej 
placeras lägre än + 14,1 
m över grundkartans 
nollplan. 

f37  Avstånd mellan 
bottenvåningens 
golvbjälklag och 
underkanten på 
överliggande bjälklag ska 
vara minst 3,6 meter. 

Syfte:  Att bidra till att uppnå planens syfte om en tät och levande stadsmiljö genom att 
ge förutsättningar för ett aktivt gaturum med god kontakt mellan bottenvåningen och 
gatan. 
 
Bestämmelsen gäller för den höga byggnaden inom kvarter 10. 

f38  Minst en entré ska finnas 
mot allmän plats. 

Syfte:  Att bidra till att uppnå planens syfte om en tät och levande stadsmiljö genom att 
ge förutsättningar för ett aktivt gaturum med god kontakt mellan bottenvåningen och 
gatan. 
 
Bestämmelsen gäller kvarter 40. 

f39  Utöver högsta 
byggnadshöjd får 
trapphus och hiss sticka 
upp 3 meter. 

Syfte: Att möjliggöra tillgänglighet till taket för de boende på byggnader med flacka tak.  

f40  Respektive fasadsida av 
kvarteret inom 
användningsområdet ska 
delas upp i minst tre 
vertikalt avläsbara 
volymer. Bestämmelsen 
gäller inte för 

Syfte: Att bidra till att uppnå planens syfte om en stadsmässig struktur och karaktär med   
olika bebyggelsetypologier och byggnader i olika höjdskala. 
 
Bestämmelsen gäller för kvarter 39. Bestämmelsen gäller inte för byggnaders fasader 
som vetter mot innergård, mot GATA1 i söder samt för det avfasade hörnet i nordost. 
För den del av byggnaden som hamnar under mark inom den sydöstra delen av kvarteret 
blir bestämmelsen ej aktuell för.  
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byggnaders fasadsidor 
som vetter mot innergård, 
mot TORG1 i söder samt 
för det avfasade hörnet i 
nordost 

 
 
 
 

f41 Byggnadens 
bottenvåning, upp till 3 
meter över angränsande 
mark, ska utgöras av 
minst 50% av 
genomsiktliga fönster. 
Fönster får inte täckas 
med tät avskärmning  

Syfte: Om detta byggnadshörn byggs ut ska det vara möjligt att från öster se genom 
bottenvåningens hörn mellan trappan och torget. Möjlighet finns att detta hörn i 
bottenplan inte byggs ut eller dras in, med stöd i undantaget från den generella 
bestämmelsen som reglerar byggnadernas placering. 

  
 

f42 Byggnaden inom 
användningsområdena 
CKE1, CK och (C1)(K1) 
ska utföras i minst fyra 
vertikalt avläsbara 
volymer. Fasadytor upp 
till +18,5 m över 
nollplanet som vetter mot 
TORG1 eller GATA1 ska 
bestå till minst 50% av 
fönsteryta. Fönster får 
inte täckas med tät 
avskärmning  

Syfte: Att bidra till att uppnå planens syfte om en stadsmässig struktur och karaktär med 
olika bebyggelsetypologier och byggnader i olika höjdskala. Bestämmelsen säkerställer 
en uppdelning i visuellt avläsbara vertikala volymer vilket är viktigt för gestaltningen av 
kvarter 30 som består av en stor och hög byggnadskropp, samt skapar förutsättningar för 
en publik karaktär i bottenvåningen och bidrar till trygghetsskapande genom 
säkerställande av uppglasad bottenvåning. 

f43  Bebyggelsen ska ha en 
vertikal gestaltning mot 
GATA. Varje bostad i 
gatuplan som vetter mot 
GATA ska ha en egen 
entré mot GATA.  

 

Syfte: Att bidra till att uppnå planens syfte om en stadsmässig struktur och karaktär med 
olika bebyggelsetypologier och byggnader i olika höjdskala. Bestämmelsen syftar till att 
byggnaderna ska utformas på ett sådant sätt att de upplevs vara uppdelade i flera 
individuella byggnadskroppar för att skapa en visuell och upplevelsemässig variation i 
området.  
 
Kravet på vertikal gestaltning gäller oavsett om byggnaden utförs som flerbostadshus 
med flera lägenheter per enhet eller som stadsradhus för ett mindre antal hushåll.  

Kartan illustrerar vilka fasader planbestämmelsen gäller för (blåa), 
samt vilka fasader planbestämmelsen ej gäller för (röda) 

 

Planbestämmelsen gäller för det sydvästra hörnet av kv. 41. 
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f44  Minst en entré ska finnas 
mot TORG1  

Syfte:  Att bidra till att uppnå planens syfte om en tät och levande stadsmiljö genom att 
ge förutsättningar för ett aktivt gaturum med god kontakt mellan bottenvåningar och 
gatan. 
 

f45  Minst en entré mot 
allmän plats ska finnas 
inom något av 
egenskapsområdena med 
bestämmelsen f45  

f46  Maximalt en entré för 
bostadsändamål får 
anordnas mot TORG1 
inom egenskapsområdet 

 
f47  Balkonger får uppföras 

med en lägsta höjd om 
+20,8 meter över angivet 
nollplan på fasad mot 
TORG  

Syfte: Att skapa en god kontakt mellan byggnader och allmän plats, samt att säkerställa 
fri höjd. 
 

f48  Balkonger får kraga ut 
maximalt 1,3 m över 
prickmark. 

f49  Balkonger och andra 
utkragande 
byggnadsdelar får inte 
uppföras på fasad som 
vetter mot TORG eller 
mot GATA. 

f50 Högsta nivå för 
överkanten av 
gårdsbjälklaget är + 20,0 
meter över nollplanet 

Syfte: Att möjliggöra underbyggda gårdar samt att reglera underbyggnadens höjd för att 
uppnå goda innegårds- och bostadsmiljöer.  
 

f51 Högsta nivå för 
överkanten av 
gårdsbjälklaget är + 24,0 
meter över nollplanet 

f52 Högsta nivå för 
överkanten av 
gårdsbjälklaget är + 12,0 
meter över nollplanet 

f53 Högsta nivå för 
överkanten av 
gårdsbjälklaget är + 22,0 
meter över nollplanet 

f54  Den översta våningen ska 
utföras indragen minst 
2,0 meter längs med hela 
fasadlivet från 
egenskapsområde med 
prickmark och 
användningsområde med 
GATA eller TORG och 
minst 1,3 meter längs 
med hela fasadlivet från 
gården..  

Syfte: Att skapa ett sammanhållet intryck och ta ner bebyggelsens skala. 

Principskiss av hur vertikala gestaltningen för de staplade radhusen kan förstås. 
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Utförande 
Plankartans 
bestämmelser 

Bestämmelsernas syfte och eventuella kommentarer 

b1  All last ska föras ned till 
fast botten alternativt 
lastkompenseras. 

 

Syfte: Att åstadkomma en tillfredsställande totalstabilitet i planområdet i enlighet med 
slutsatserna i utförda geotekniska utredningar. 
 
Bestämmelsen förekommer för huvudbyggnader i de delar av planområdet där 
geotekniska utredningar påvisat otillfredsställande markstabilitet. 

b2  Komplementbyggnader 
ska utföras med 
träregelkonstruktion. 

Syfte: Att säkerställa att komplementbyggnader utförs med lätt konstruktion för att inte 
påföra laster som kan medföra risker avseende markstabilitet. 

b3 Om gårdsbjälklag 
uppförs på mer än 50 % 
av egenskapsområdet ska 
de ytor som överskrider 
50 % utföras som 
planterbart bjälklag 

Syfte: Att bidra till planområdets grönstruktur vid framtida utbyggnad samt att hantera 
ökade dagvattenmängder. 

 

Markens anordnande och vegetation 
Plankartans 
bestämmelser 

Bestämmelsernas syfte och eventuella kommentarer 

Parkering får inte anordnas 
på mark, undantaget 
användningens behov av 
platser för rörelsehindrade 
och kvartersmark med 
användningen P. 

Syfte: Säkerställa att bostadsgårdar kan nyttjas som friytor samt att öka attraktiviteten 
för hållbara resvanor genom att skapa likställighet vad gäller avstånd till bil respektive 
kollektivtrafik.   

Minst 50% av mark inom 
användningsområden 
planlagd som prick- och 
korsmark ska möjliggöra 
infiltration av dagvatten. 
Bestämmelsen gäller ej 
användningsområden 
markerade med CZ eller med 
planbestämmelse n2 

Syfte: Att bidra till planområdets grönstruktur vid framtida utbyggnad samt att hantera 
ökade dagvattenmängder. 
 
Vid tolkning av bestämmelsen är det 50% av den totala marken som är planlagd som 
prick- och korsmark inom användningsområdet som ska vara genomsläpplig. 

n2    Marken får inte     
       användas för parkering 

Syfte: Att begränsa möjligheten till parkering i syfte att säkerställa friytor och ej 
hårdgjorda ytor.  

 

Skydd mot störningar 
Plankartans bestämmelser Bestämmelsernas syfte och eventuella 

kommentarer 

 

Syfte: Att säkerställa acceptabla bullernivåer 
i enlighet med gällande lagstiftning.   
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m1  Bullerskydd får uppföras. Syfte: Att möjliggöra uppförande av 

bullerskydd för att bullerriktvärden vid bostad 
samt skolgård ska kunna innehållas. 
 
Med bullerskydd menas skärm, plank eller 
motsvarande. Bullerskydd får uppföras utöver 
angiven nock-/byggnadshöjd. 

Mark och befintliga byggnader som ska användas som bostad, B, och 
skola, S, ska saneras 
ned till nivåer för känslig markanvändning, 

Syfte: Att säkerställa acceptabla haltnivåer i 
jord i enlighet med Naturvårdsverkets 
riktlinjer. 
 

Byggnader med mekanisk till- och frånluft ska förses med manuell 
nödavstängningsmöjlighet 
på ventilationen och friluftsintag ska placeras högt på byggnadens 
oexponerade sida. För byggnader med friskluftsintag via don etc. i fasad 
ska dessa utföras med möjligheter till 
avstängning. 

Syfte: Att minska riskpåverkan från farligt 
gods. 

m2  Markens totalstabilitet ska säkras genom anläggande av 
stödkonstruktion eller begränsade släntlutningar i kombination med 
lastkompensering  

Syfte: Att säkerställa markens totalstabilitet. 
 

 
Administrativa bestämmelser 

Gemensamhetsanläggning 
Plankartans 
bestämmelser 

Bestämmelsernas syfte och eventuella kommentarer 

g1 Markreservat för 
gemensamhetsanläggning 

 
 
Syfte: Att möjliggöra för bildande av gemensamhetsanläggningar för gårdar och 
öppningar ut mot gatan, för komplementbyggnader på bostadsgårdar, passager (broar) 
och andra gemensamma utrymmen mellan byggnader etc. Ett syfte med den planerade 
gemensamhetsanläggningarna är att ge alla boende i respektive kvarter likvärdig tillgång 
till hela gårdsmiljön och dess olika kvaliteter.  
 
Bilden förtydligar de områden i Industrikärnan som utgör markreservat för 
gemensamhetsanläggningar samt markreservat för allmännyttiga underjordiska 
ledningar.    
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Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och miljö 
Området har under tidigare epoker anpassats efter de behov av utveckling som bruksverksamheten 
ställts inför. Planförslaget ska möjliggöra att området skall kunna fortsätta omvandlas med 
utgångspunkt i historien, men i en ny riktning där området fylls med nytt innehåll. 
 
Nedanstående aspekter utgör utgångspunkter för bevarandet och utvecklandet av kulturmiljön i 
Forsåker. Dessa har konkretiserats i plankartan genom planbestämmelser, se vidare under avsnitt 
Generella planbestämmelser för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och Specifika bestämmelser för 
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och miljö. I Kvalitetsprogrammet (Nyréns, januari 2022), som är 
en bilaga till planen och avtalen, är också effektmål och principer för gestaltning och kvaliteter 
definierade. 

Tidslager 
Industrimiljön i Forsåkers bruksområde representerar den långa kontinuiteten av papperstillverkning 
som funnits vid Mölndalsfallen. Den tidiga industriarkitekturen visar på omsorgsfulla detaljer i 
exempelvis murade fönsterbågar och fönsterspröjs i gjutjärn. Under åren har byggnaderna utvecklats 
med verksamheten och resultatet ser vi i en osentimental blandning av arkitektur, fasadkompletteringar 
och sammanlänkningar av byggnader. På detta sätt är utvecklingen tydligt avläsbar. Tillvaratagandet 
av de olika tidslagren är därför en viktig utgångspunkt för den framtida utvecklingen, likväl som att 
nya lager kan adderas till för att i linje med den historiska utvecklingen visa på nya verksamheter och 
tiders tillägg samtidigt som de tidigare lagren lyfts fram och bevaras. 

Spegling av tidigare funktion 
Vissa byggnader speglar tydligt tidigare funktioner genom sin arkitektur. De karaktärsdrag som 
tydliggör dessa funktioner är viktiga att bevara så att byggnaderna kan bära områdets historia. 

Medvetet förhållningssätt till industrikaraktären  
Utgångspunkten för det kulturhistoriska värdet i området är dess industrihistoria. Det är därför viktigt 
att både i fråga om bevarande och förändring förhålla sig till detta. Ett nytt innehåll kommer att sätta 
sin prägel på området men känslan av att man befinner sig i ett gammalt industriområde ska finnas 
kvar. Den äldre rustika tegel- och betongarkitekturen och det "ruffa" uttrycket ska bevaras men kan 
lyftas fram genom t ex kontrasterande "lättare" material (exempelvis glas, plåt och vegetation) i 
tilläggen. Även utemiljön ska utformas med ett medvetet förhållningssätt till industrikaraktären, i 
enlighet med intentionerna i kvalitetsprogrammet (Nyréns, januari 2022). 

Hög arkitektonisk kvalitet 
De byggnader som bevaras har hög arkitektonisk kvalitet och är byggda i gedigna material med stor 
omsorg om detaljer. För att uppnå en långsiktigt hållbar stadsdel ska detta även gälla för de nya 
tidslagren. Gestaltningen vid påbyggnad ska också bidra till ett variationsrikt taklandskap och 
utformas med hänsyn till viktiga vyer.  
 
Gröna tak och planteringar på tak ses som en förändring som speglar områdets utveckling till en tät 
stadsdel, där gröna tak är en metod för omhändertagandet av dagvatten och takodling ett sätt att 
utnyttja och förädla de stora takytorna. Gröna tak och takplanteringar ses som ett nytt tidslager och ska 
bidra till tilläggens säregna och moderna karaktär i industrimiljön. 
 
Byggnader som i plankartan har medgivits tillkommande volymer är byggnader som bedömts kunna få 
en stomförstärkning utan att det kulturhistoriska värdet förvanskas. Dessa byggnader har därmed också 
goda förutsättningar för planterbara tak. Avsikten är att de gröna taken inte ska förvanska 
kulturhistoriska värden, utan att istället förstärka kvalitéerna i de nya tidslagren. Vid projektering ska 
en samlad teknisk och antikvarisk bedömning göras för att avgöra hur en ny användning av taket 
påverkar stommen och vilka konsekvenser en eventuell förstärkning får. Eventuella bullerskyddade 
uteplatser får uppföras inom tillbyggnadsvolymen för respektive byggnad. 
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Siktlinjer och höga byggnader 
Vyerna uppifrån Kvarnbyn ner mot Forsåkerområdet stärker den kulturhistoriska kopplingen och är 
därför lika viktiga som siktlinjerna inne i området. Den nya bebyggelsen har i detaljplanen anpassats 
till viktiga vyer mellan Forsåker och Kvarnbyn.  
 
Detaljplanen medger en ny högre byggnad i maximalt 16 våningar, kvarter 21, som tangerar gränsen 
för Kvarnbyns riksintresse för kulturmiljö. Viktigt för det högre huset är att siktlinjer mellan Forsåker 
och Kvarnbyn inte skyms, vilket har säkerställts genom byggrättens utbredning. Byggnaden inordnar 
sig i den befintliga bebyggelsens tydliga riktning och ordning som följer dalgångens och åns riktning. 
Den nya byggnaden är en enskild byggnad vilket också förekommer i den befintliga bebyggelsen. 
Byggnaden i kvarter 21 föreslås utgöras av två volymer, där den lägre volymen tar upp riktningen i 
byggnaderna längs ån och den högre volymen tar upp riktningen i byggnaderna på andra sidan ån. Att 
byggnaden är högre än omgivande kvarter tar sin utgångspunkt i industrimiljöns brokiga 
sammansättning av höga och låga delar. Det ger också en mer varierad stadsbild. Strax intill stod 
tidigare skorstenen, ett utpekat landmärke som nu det högre huset ersätter. Viktiga förhållningssätt för 
gestaltning och volymhantering avseende höga hus utvecklas vidare i kvalitetsprogrammet (Nyréns, 
januari 2022). 
 
Bebyggelsen i kvarter 23 har anpassats i höjd och läge så att vyn från industrikärnan mot byggnaden 
Stora Götafors vid fallen i Kvarnbyn fortsatt kan upplevas.   

Sammanvägt förhållningssätt till kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och miljö 
Planen ska ge förutsättningar för att tillföra liv både dagar och kvällar i stadsdelen. Industrikärnan ska 
komplettera Mölndals innerstads innehåll och koppla ihop innerstaden med Kvarnbyn. Planen ger 
förutsättningar för utveckling av ett besöksmål för både boende och besökande som kan fortsätta 
utvecklas över tid. 
 
Planförslaget öppnar upp det stängda området via en tydlig koppling till Kvarnbygatan där den tidigare 
entrén med rulltrappa ner till bruket låg. I souterrängen och mötet mellan Kvarnbygatan och 
Industrigolvet ryms nu både möjligheter för dagligvaror, mobilitetsservice och parkering tillsammans 
med bostäder på ett genomförbart sätt.  
 
För att kunna bevara en del av de gamla industribyggnaderna och sträva mot de kvaliteter som nämns 
ovan måste det finnas rimliga ekonomiska förutsättningar för att detaljplanen ska kunna genomföras. 
Planens ambitionsnivå för bevarandet är något annorlunda än vad som presenterades vid samrådet 
sommaren år 2017. En analys av lösningar för Industrikärnans utveckling har genomförts vilken väger 
in kulturhistoria, byggnadsteknisk status, användbarhet över tid och ekonomi. Bedömningen är att det 
tidigare upplägget inte är ekonomiskt genomförbart. Strukturen har därför bearbetats för att säkra 
genomförbarheten. Detta har gjorts genom att planera för en mer samlad och yteffektiv 
parkeringslösning samt genom att ersätta lokaler för kommersiell verksamhet med bostäder. Vidare 
har det inneburit att byggnad 110, 111 och 23 föreslås rivas. En del av den långa byggnad 10 rivs 
också för att ge utrymme åt en ny offentlig plats med koppling till omgivningen och skapa en trygg 
offentlig miljö.   
 
I en sammanvägning har detta förslag bedömts ge en ekonomiskt genomförbar plan samtidigt som 
många av de övriga eftersträvade kvaliteterna bedöms kunna uppnås. 

Planbestämmelser för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och miljö 

Användningsbestämmelser för kvartersmark  
Plankartan tillåter många nya markanvändningar i de befintliga byggnaderna. Att möjliggöra en bredd 
av användningar inom bebyggelsen har bedömts viktigt för att kunna uppfylla planens syfte. Då 
förutsättningarna för användningarna, i form av bland annat policys och lagstiftning, är så pass 
föränderliga över tid så kan genomförbarheten för de föreslagna användningarna förändras, men 
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utifrån en sammanvägning av utredningarna som ligger till grund för planen bedöms föreslagna 
användningar vara rimliga.  

Användningsbestämmelser för vattenområden 
Forsen utgör kärnan och förutsättningen för hela områdets framväxt. Vattnet har använts som 
energikälla eller processvatten sedan medeltiden. Åns sträckning har dock historiskt sett förändrats. 
Igenfyllning, kanaler med stenskoning, trärännor, vattentuber och gjutna betongtråg har varit metoder 
att anpassa vattenföringen efter verksamheternas behov. Med ny verksamhet i området och åtgärder 
för hantering av översvämningsrisken skapas nya behov som gör att vattenföringen åter måste 
anpassas. Forsens upplevelsekvaliteter gör det angeläget att underlätta tillgängligheten och 
utblicksmöjligheter kring vattnet. 
 
Längs forsen finns en mängd spår som illustrerar hur man utnyttjat vattnet. Dessa spår, i form av till 
exempel tuber, rännor, dammluckor och gångbroar, utgör en viktig del av områdets historia. Även 
spåren av äldre byggnader, i form av grundmurar och fundament är viktiga, då de vittnar om 
Mölndalsåns historiska utveckling. I plankartan ingår dammluckor och murarna i vattnet i 
användningsbestämmelsen W2 och ges därmed planstöd för att fortsatt utgöra avläsbara spår av 
tidigare vattenanvändning.  

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark – övergripande reglering 
För att förtydliga hur de generella utgångspunkterna ska hanteras för respektive byggnad har 
detaljplanen styrande bestämmelser om rivningsförbud, skydd, varsamhet samt utformning. Varje 
enskild byggnad har behandlats utifrån sina förutsättningar. Tekniskt skick, konstruktion, 
kulturhistoriska kvaliteter och byggnadens betydelse i området har varit utgångspunkten i 
planbestämmelserna. 
 
De befintliga byggnaderna i industrikärnan kan ha helt olika uttryck i de olika fasad-sidorna. Spår i 
befintliga fasader från tidigare ändringar ska värnas och vara fortsatt avläsbara; detta innebär att 
fasadernas brokiga karaktär ska bibehållas. Fasadpartier som genom en utredning kan bevisas vara 
tekniskt undermåliga får bytas ut och ersättas av nytt material. I de fall fasaden visar sig vara i så 
dåligt tekniskt skick att mer än hälften måste bytas ut kan uppförande av ny fasad aktualiseras. Efter 
rivningar av intilliggande byggnader saknar vissa byggnader helt en fasad. Uppförande av nya fasader 
i dessa lägen betraktas som tillägg men ska anpassas till områdets industrihistoriska karaktär. 
 
En del av de befintliga byggnaderna har i detaljplanen getts möjlighet att byggas på. Påbyggnader ska 
utföras med hög arkitektonisk kvalitet och påbyggnaden får inte bli dominerande över befintlig 
byggnad.  
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Möjligheten att bygga gångbroar och glastak mellan vissa byggnader har stöd i områdets kulturhistoria 
där byggnaderna även tidigare länkats ihop för att utnyttja mellanrummen och få torra 
kommunikationspassager för produktionen. 
 
För några av byggnaderna har det ursprungliga uttrycket eller ett uttryck som byggnaden fått vid en 
viss period bedömts så viktigt för förståelsen av området att de fått planbestämmelser med detta som 
utgångspunkt. 
 
Nedan följer förtydliganden av de planbestämmelser som är återkommande för den befintliga 
bebyggelsen i planområdet. 
 
Egenskapsbestämmelser för befintlig bebyggelse samt ersättningsbyggnad för byggnad 13 och 
eventuell ersättningsbyggnad för byggnad 217. Med ”befintlig” avses byggnader och byggnadsdelar 
uppförda före år 2018. 
 

Plankartans 
bestämmelser 

Bestämmelsernas syfte och eventuella kommentarer 

r1  Byggnad får inte rivas. 
Om den tekniska 
livslängden i någon del 
är nådd får denna del 
bytas mot material 
likvärdigt befintligt vad 
gäller form och uttryck. 
Mindre förändringar i 
bärande konstruktion får 
tillåtas av 
byggnadstekniska eller 
verksamhetstekniska skäl. 

Syfte: Bevara byggnad för att bidra till detaljplanens syfte med en stadsdel med inslag av 
bevarade kulturhistoriskt värdefulla byggnader som identitetsbärande delar.  
 
Bestämmelsen innebär i praktiken att byggnadens stomme inte får rivas. Där avsikten är 
att byggnaden i sin helhet skyddas från rivning kombineras r och q. 
 

Befintliga byggnader (mörkare orange) och möjlighet att bygga på och bygga till dem (ljusare orange).  
Ungefärlig planområdesgräns illustreras med svart streckad linje. (Kvalitetsprogram, Nyréns, januari 2022). 
Observera att byggnad 13, (här numrerad 4) har rivits. En ersättningsbyggnad ska uppföras. 
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r3  Undantaget 
rivningsförbud enligt r1 
är interiöra bärande 
delar som behöver 
öppnas för att tillskapa 
kommunikationer eller 
ljusinsläpp/ljusflöden 
inom byggnaden. 

 

Syfte: Möjliggöra att byggnader ska kunna anpassas till framtida funktioner 
 
Bestämmelsen innebär att interiört bärande delar såsom golv- och takbjälklag samt 
innerväggar får anpassas om det krävs för att möta framtida funktioners behov av 
kommunikationsmöjligheter och dagsljuskrav.  
 

q1 Byggnadens 
industrikaraktär får inte 
förvanskas. 

 

Syfte: Bevara byggnads karaktär för att bidra till detaljplanens syfte med en stadsdel 
med inslag av bevarade kulturhistoriskt värdefulla byggnader som identitetsbärande 
delar. 
 
Byggnadernas karaktärsbärande särdrag, såväl interiöra som exteriöra, framgår av tabell 
för respektive byggnad på sidorna 64-75 nedan. Där byggnadens volym pekats ut som ett 
karaktärsbärande särdrag blir det viktigt att utformningen av eventuell påbyggnad 
möjliggör läsbarhet av den gamla byggnadens volym.  

k3  På byggnadsdelar 
tillkomna efter 2018 får 
balkonger endast 
uppföras i form av 
indragna balkonger. På 
byggnadsdelar  tillkomna 
före 2018 får varken 
utkragande eller 
indragna balkonger 
uppföras. 

 

Syfte: Bevara byggnads karaktär för att bidra till detaljplanens syfte med en stadsdel 
med inslag av bevarade kulturhistoriskt värdefulla byggnader som identitetsbärande 
delar. 
 
I de fall balkonger har bedömts förvanska det kulturhistoriska värdet, oavsett teknisk 
lösning, storlek, antal eller placering, så har balkonger förbjudits. 

 
Avsikten är inte att medge balkonger på byggnadsdelar tillkomna efter 2018 (på 
byggnader tillkomna före 2018) som bytts ut, i enlighet med bestämmelsen r1, till följd av 
att den tekniska livslängden nåtts. 
 

f21  Takkupor får inte 
uppföras. 

 

Syfte: Bevara byggnads karaktär för att bidra till detaljplanens syfte med en stadsdel 
med inslag av bevarade kulturhistoriskt värdefulla byggnader som identitetsbärande 
delar. 
 

f26  Till- och ombyggnad 
samt förändring ska 
utformas med hög 
arkitektonisk kvalitet. 
Tillägg får inte uppfattas 
som dominerande över 
befintlig byggnad. 

 

Syfte: upprätthålla områdets karaktärsbärande kvalitéer: industrikaraktär och synliga 
tidslager.  
 
Begreppet tillägg avser nya förändringar, det vill säga ny fasad, en tak- eller 
sidopåbyggnad, nya fönster, dörrar och entréer.  
 
Tillägg i form av volymökningar ska utformas med hänsyn till bestämmelsen, men när 
de väl är byggda faller de in under varsamhetsbestämmelser (k). 
Varsamhetsbestämmelser reglerar hur en byggnad kan förändras och gäller alltså tillägg. 
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Bestämmelser för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och miljö – specifik reglering 
 
 

 
 
De byggnader och kulturhistoriska lämningar som avses bevaras har getts särskilda bestämmelser i 
planen för att säkerställa utgångspunkterna för bevarande och utveckling. Som stöd för bedömningar 
vid restaurering och ombyggnader ska även rapporten Papyrusområdet, Kulturhistorisk beskrivning 
och byggnadshistorisk inventering, Lindholm restaurering, rev. 2015-11-24 användas. 
Förhållningssättet till industrikaraktären gäller även interiört. Fördjupade analyser av vilka spår av den 
industriella epoken som är möjliga att bevara i kombination med nya verksamheter ska göras i 
samband med ombyggnadsprojektering. Sakkunnig avseende kulturvärden med behörighet K ska 
anlitas av byggherren som stöd i samband med bygglovsprövning och ombyggnadsprojektering. Detta 
kommer att säkerställas i exploateringsavtal. 
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Nedan följer en genomgång av bestämmelser för murar och därefter byggnad för byggnad. 
I tabellen redovisas tillåten användning samt utformnings-, bevarande- och varsamhetsbestämmelser. I 
övrigt gäller även bland annat bestämmelser om byggnadshöjder (se plankartan). 
 

Mur längs med Norra Forsåkersgatan / Brännåsvägen 
 
Beskrivning Karaktärsbärande kvaliteter 
Uppförandeår okänt. 
 

 
Illustration som visar murens läge. 
    

• De avgränsande tegel- och naturstensmurarna 
illustrerar hur viktigt det var för fabriksanläggningar 
vid sekelskiftet 1900 att uppvisa ett ordnat och 
estetiskt yttre samtidigt som de markerar det gamla 
bruksområdet. 

Egenskapsbestämmelser för anläggningen 
Plankartans bestämmelser Bestämmelsernas syfte och eventuella 

kommentarer 
k12  Befintlig karaktär på murar, uppförda innan 2018, 

ska bibehållas. Tekniskt undermåliga partier får 
ersättas med likvärdigt material. 

 
q2  Muren får inte förvanskas 

Syfte: Säkerställa att murens kulturhistoriska värden inte 
går förlorade. 
 
 
Syfte: Säkerställa att murens kulturhistoriska värden inte 
går förlorade. 

 

  
Mur längs med Norra Forsåkergatan  
(Foto: Ulla Hasselqvist 2018) 

Mur längs med Brännåsvägen 
(Foto: Ulla Hasselqvist 2018) 
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Mur längs med Kvarnbygatan 
 
Beskrivning Karaktärsbärande kvaliteter 
Uppförandeår okänt. 
 
Muren är i mycket dåligt skick och kommer behöva tas ned 
för att öppna upp området mot Kvarnbygatan och för att 
möjliggöra utbyggnaden av intilliggande kvartersmark. Delar 
av muren ska uppföras igen på kvartersmark med en likartad 
karaktär som befintlig mur för att bevara den kulturhistoriska 
kontinuiteten. 
 
Muren ska utföras i traditionellt tegel, vilket innebär att andra 
”tegelliknande” material inte får användas. Den ska muras 
med traditionella metoder, men bruket som nyttjas behöver 
inte blandas med traditionella metoder. Vid ändringar av 
murens utformning och utseende krävs bygglov. 
 

• De avgränsande tegel- och naturstensmurarna 
illustrerar hur viktigt det var för fabriksanläggningar 
vid sekelskiftet 1900 att uppvisa ett ordnat och 
estetiskt yttre samtidigt som de markerar det gamla 
bruksområdet. 

• Mur intill Kvarnbygatan utgör ett kulturhistoriskt 
värde och en markör för att områdeStryks. Onödigt 
med upprepningt tidigare varit ett slutet 
industriområde 

Egenskapsbestämmelser för anläggningen 
Plankartans bestämmelser Bestämmelsernas syfte och eventuella 

kommentarer 
f34   Murens höjd ska vara 1,8 m. Mur ska utföras i tegel som 

ska muras med traditionella metoder. Bruket behöver 
inte blandas med traditionella metoder. 

n1    Mur ska uppföras mot GATA6 och TORG1. Mur får 
utföras med öppningar för gångpassage. Se illustration. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a1 Bygglov krävs även för mur.  

Syfte: Säkerställa att murens kulturhistoriska värden 
återskapas då muren måste rivas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Illustration:  

 
Svart streckad linje visar hur muren ska placeras och vilken 
utbredning den ska ha.  
 

Syfte: Säkerställa möjlighet att följa upp utformningen av 
muren då den återuppförs. 
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Mur söder om Villa Korndahl 
 
Beskrivning Karaktärsbärande kvaliteter 
Stödmur med läge enligt illustration: 

 
 

Muren markerar gränsen mellan fabriksområdet där 
arbetarna jobbade och disponentens villa och park som 
användes för representation. 

Egenskapsbestämmelser för anläggningen 
Plankartans bestämmelser Bestämmelsernas syfte och eventuella 

kommentarer 
q-skydd1  Befintlig mur ska bevaras och inte rivas. 
Erforderliga geotekniska förstärkningsåtgärder får utföras. 
 

Syfte: Säkerställa att muren bevaras men samtidigt 
möjliggöra att nödvändiga förstärkningsåtgärder kan 
utföras 
 
De östra delarna av muren, där den är som högst, skyddas 
av bestämmelsen. 
 

 
 

Befintlig mur längs med Kvarnbygatan (Foto: Johanna Lange och Hanna Cöster 2013, se Lindholm, 2015, s.28) 
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Stödmur, vy mot sydväst (Foto: MFAB, 2021) Stödmur, vy mot sydost (Foto: MFAB, 2021) 

 

Byggnad 2, 4, 10 – Pappersmaskinhall 
 
Beskrivning Karaktärsbärande kvaliteter 
Byggår: 1800-talets slut 
 
Byggnaderna 2, 4 och 10 speglar tillsammans funktioner i 
papperstillverkningen och är del av den äldsta industribebyg-
gelsen i området. Byggnaderna 2 och 10 innehöll pappersma-
skiner med långsträckta processer vilket speglas i de sam-
manhållna långa fasaderna. Byggnad 4, som ligger i direkt 
anslutning mellan pappersmaskinhallarna, var holländeri där 
pappersmassan maldes. Både norra och södra änden har 
ikoniska gavlar som är värdefulla att ta vara på som symboler 
och orienteringsmärken. Det är strategiskt viktigt att 
funktionen tillför både byggnaden och platsen framför 
stadsliv och identitet. 
 
De mittersta delarna av byggnad 10 kommer att rivas med 
stöd av detaljplanen för att skapa ett torg och 
kommunikationsstråk genom området.   
 

Exteriör 
• Byggnadsvolym.  
• Naturstens-sockel.  
• Röda tegelfasader murade i kryssförband.  
• Fasadutformning med strävpelare och murad 

takgesims.  
• Murband och dekorationer i gult tegel.  
• Variation i fasaden - ett resultat av ändringar och 

ombyggnader.  
• Västra gavelns utformning med tydligt synliga 

ombyggnader och vitmarkerad muröppning 
• Stickbågs-formade fönster.  
• Spröjsade järnfönster och glasbetong. 
• Solbänkar i betong eller sten. 

Planbestämmelser 
Användningsbestämmelser 
Byggnad 10: CBDS1ZE1 
Byggnad 2 och 4: CDS1ZE1 
Egenskapsbestämmelser som är återkommande för flera byggnader i Forsåker 
(Se syfte och kommentarer ovan under rubriken Förtydliganden avseende generella planbestämmelser) 
Plankartans bestämmelser: 
q1, r1, r3, k3, f21, f26 

 
f26 gäller även för nyuppförda fasader som tillskapas efter rivning för att skapa torg. 
 
Påbyggnader tillåts upp till angivna plushöjder. 
Specifika egenskapsbestämmelser för byggnaden 
 
Plankartans bestämmelser Bestämmelsernas syfte och eventuella 

kommentarer 
k1 :        Fasader på byggnadsdelar tillkomna före 2018 

ska vara av tegel och natursten likvärdigt 
befintligt eller ursprungligt. Fasadernas 

Syfte: Säkerställa en utveckling i enlighet med områdets 
karaktärsbärande kvalitéer: industrikaraktär och synliga 
tidslager. 
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tegelarkitektur och spår från tidigare ändringar 
ska värnas och vara fortsatt avläsbara. Fönster i 
befintliga fönsteröppningar ska vara likvärdiga 
befintliga fönster vad gäller material och uttryck. 

 
Med ”värnas” avses inte att alla äldre ändringar måste 
synas/vara avläsbara. Men inte heller att det bara är ett av 
tidslagren/arkitekturen som återskapas.  
 
Vid tolkning av bestämmelsen k1 ska ”material” förstås 
som befintliga fönstermaterial som återfinns på några eller 
enstaka av fönsterna på byggnaden. Samma material 
behöver inte användas för samtliga av byggnadens fönster 
då syftet är att bygga vidare på industribyggnadernas 
brokighet av material och uttryck. 

k9 : För byggnadsdelar tillkomna före 2018 ska nya 
fönster och entréer placeras i lägen för 
igenmurade öppningar eller genom förstoring av 
befintliga öppningar. Vid igensättning av 
öppningar ska betongglas eller material likvärdigt 
befintligt fasadmaterial användas.  

 

Syfte: Behålla byggnadens karaktär men samtidigt ge 
möjlighet till fönster i titthöjd och 
tillgänglighet/kommunikation mot gatan så att fasaderna 
kan bidra till en levande gatumiljö genom insyn/utblick. 
 
Vid tolkning av bestämmelsen k9 ska betongglas inte ses 
som ett fönster, utan snarare som ett igensatt fönster. 
Öppningar avser både portar, dörrar och fönster. 

r2 :  Undantaget rivningsförbud enligt r1 är befintlig 
 takpåbyggnad. 

Syfte: Möjliggöra rivning av befintlig takpåbyggnad på 
byggnad 4 som inte har bedömts bidra till det 
kulturhistoriska värdet. 

 

Ersättningsbyggnad för byggnad 13 – Turbinhall  
 
Beskrivning av tidigare byggnad Karaktärsbärande kvaliteter 
Byggår: 1948 
Gamla vattenkraftverket. Vit byggnad med stora spröjsade 
fönster. Möjligheten till att utvinna vattenkraft var en av 
utgångspunkterna för placeringen av industrin. Här fanns en 
tidigare kraftcentral som succesivt ersattes av nuvarande 
byggnad 13 och 14. Turbinbyggnaden och dess tidigare 
funktion är därför viktig för förståelsen av området.  
Då byggnaden visat sig inte vara möjlig att bevara på grund 
av dess tekniska status, har den rivits. Detta skedde efter 
granskningen men före antagandet av detaljplanen. Givet 
byggnadens betydelse har inriktningen därför ändrats från 
bevarande av byggnaden till uppförande av ny byggnad, med 
karaktär liknande den som medgavs i granskningshandlingen. 
Bygglov har beviljats för rivning och ny byggnad. 

Exteriör 
• Byggnadsvolym 
• Fasad mot byggnad 4. 
• Vit puts 
• Stora spröjsade järnfönster 
• Symmetrisk fönsterplacering 

Planbestämmelser 
Användningsbestämmelser 
CZE1 E2 
Egenskapsbestämmelser som är återkommande för flera byggnader i Forsåker 
(Se syfte och kommentarer ovan under rubriken Förtydliganden avseende generella planbestämmelser) 
Plankartans bestämmelser: 
Ny byggnad får uppföras inom samma volym som beskrivits i plankartans granskningshandling. 

Specifika egenskapsbestämmelser för byggnaden 
Plankartans bestämmelser Bestämmelsernas syfte och eventuella 

kommentarer 
f55   Byggnaden ska utföras med stora spröjsade 
 fönster med symmetrisk fönsterplacering i 
 vitputsad fasad, som anknyter till 
 platsens industriella karaktär 

Syfte:  Möjliggöra en ny byggnad med funktion och 
särdrag i enlighet med områdets karaktärsbärande 
särdrag.  

f56   Balkonger ska vara indragna från fasad. Syfte:  Säkerställa framkomlighet för nödvändiga 
 transporter m.m. och visa hänsyn för områdets 
 historia. 
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Exempel fasadritningar för ersättningsbyggnad till byggnad 13 som uppfyller bestämmelse f55 (fasad mot söder och öster). 

BYGGNAD 14 – panncentral 
 
Beskrivning Karaktärsbärande kvaliteter 
Byggår: 1937 
Betongbyggnad med stora, glasade trådglasfönster. 
Byggnaden, med den nya panncentralen, uppfördes för att 
tillhandahålla nödvändig energi när företaget började med 
egen massatillverkning. Ångan från panncentralen användes 
för kraftproduktion men också som värmeånga vid pappers- 
och kartongmaskinerna. Byggnad 14 är en av de första rena 
betongkonstruktionerna inom området och ett exempel på 
rationell arkitektur med tydligt bärande betongpelare. De 
stora fönstren understryker pelarnas funktion. Pelarna och 
fönstren speglar tillsammans panncentralens behov av en stor 
och hög volym med plats för den stora pannan och dess 
rörsystem. 

Exteriör 
• Byggnadsvolym exteriört och interiört 
• Fasadutformning med tydliga bärande pelare 
• Obehandlad betongyta med spår av gjutformar 
• Stora järnfönster med tunna spröjsar och trådglas 
 

Planbestämmelser 
Användningsbestämmelser 
CS1ZE1 
Egenskapsbestämmelser som är återkommande för flera byggnader i Forsåker 
(Se syfte och kommentarer ovan under rubriken Förtydliganden avseende generella planbestämmelser) 
Plankartans bestämmelser: 
 
q1, r1, r3, f26 

Specifika egenskapsbestämmelser för byggnaden  

Plankartans bestämmelser Bestämmelsernas syfte och eventuella 
kommentarer 

k10  På byggnadsdelar tillkomna före 2018 ska fasader 
vara likvärdiga befintliga av betong. Spår i fasaden 
från tidigare ändringar ska värnas och vara fortsatt 
avläsbara. Fönster i befintliga fönsteröppningar ska 
vara likvärdiga befintliga fönster vad gäller 
material, uttryck och proportioner. Vid byte av 
fönsterglas ska nya fönsterglas utgöras av trådglas. 

 

Syfte: Säkerställa en utveckling i enlighet med områdets 
karaktärsbärande kvalitéer: industrikaraktär och synliga 
tidslager. 
 
Med ”värnas” avses inte att alla äldre ändringar måste 
synas/vara avläsbara.  

k7  Balkonger får endast uppföras på den sydöstra 
fasaden, och får kraga ut max 2 meter över allmän 
plats med minst 4,7 meter fri höjd. 

 

Syfte: Möjliggöra balkonger med hänsyn till 
kulturhistoriska värden.  
 
Fasaden mot forsen är kraftigt förändrad och har varit 
motbyggd. I övrigt har balkonger bedömts förvanska 
byggnadens kulturhistoriska värde. Balkonger måste 
placeras minst 4,7 m över marken. 

k8  Ursprungliga rumsvolymer ska vara tydligt 
 avläsbara.  

Syfte: Synliggöra byggnadens historia.  
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 Rumsvolymen är en viktig del av karaktären, därför är det 
inte lämpligt att bygga hela mellanbjälklag. Öppna 
entresolplan som upptar en mindre del av volymen är 
dock möjligt. 

 

BYGGNAD 16 – träsliperi 
 
Beskrivning Karaktärsbärande kvaliteter 
Byggår: 1937 
 
Byggnad 16 visar på ett betydande utvecklingssteg i 
verksamhetens historia, tillverkning av egen slipmassa i stor 
skala. Här slipades granved till massa som sedan pumpades 
över via en förbindelsebrygga till holländeriet i byggnad 4. 
Sliperibyggnaden tillhör de första rena betongkonstruktio-
nerna inom bruksområdet och är liksom den samtida byggnad 
14 ett exempel på rationell arkitektur med tydligt bärande 
betongpelare. Massatillverkningen i byggnad 16 var också 
avhängig kraftproduktionen i byggnad 14.Byggnad 16 har ett 
relativt välbevarat originalutseende som gör att 
utgångspunkten är att byggnadens grundkaraktär ska 
bibehållas, att senare tillkommande ändringar kan avlägsnas 
utan betydande påverkan på byggnaden och att en ombygg-
nad ska sträva efter att återskapa ursprungliga kvaliteter. 

Exteriör 
• Byggnadsvolym 
• Synlig betongstomme   
• Fasadutformning putsat kvadermönster/betongsten  
• Tunna spröjsade järnfönster 
 
Byggnad 16 har ett relativt välbevarat originalutseende 
som gör att utgångspunkten är att byggnadens 
grundkaraktär ska bibehållas, att senare tillkommande 
ändringar kan avlägsnas utan betydande påverkan på 
byggnaden och att en ombyggnad ska sträva efter att 
återskapa ursprungliga kvaliteter. 

Planbestämmelser 
Användningsbestämmelser 
CBDS1ZE1 

Egenskapsbestämmelser som är återkommande för flera byggnader i Forsåker 
(Se beskrivning ovan under rubriken förtydliganden avseende generella planbestämmelser) 
q1, r1, r3, k3, f26 

 

Påbyggnad tillåts upp till angiven plushöjd. 

Specifika egenskapsbestämmelser för byggnaden  
Plankartans bestämmelser Bestämmelsernas syfte och eventuella 

kommentarer 

k6  På byggnadsdelar tillkomna före 2018 ska fasader 
vara likvärdiga befintliga av betong. Spår i fasaden 
från tidigare ändringar ska värnas och vara fortsatt 
avläsbara. Fönster i befintliga fönsteröppningar ska 
vara lika befintliga fönster vad gäller material och 
uttryck. 

 
  
 

Syfte: Säkerställa en utveckling i enlighet med områdets 
karaktärsbärande kvalitéer: industrikaraktär och synliga 
tidslager. 
 
Med ”värnas” avses inte att alla äldre ändringar måste 
synas/vara avläsbara.  

k9 För byggnadsdelar tillkomna före 2018 ska nya 
fönster och entréer placeras i lägen för igenmurade 
öppningar eller genom förstoring av befintliga 
öppningar. Vid igensättning av öppningar ska 
betongglas eller material likvärdigt befintligt 
fasadmaterial användas.  

 

Syfte: Behålla byggnadens karaktär men samtidigt ge 
möjlighet till att återskapa ursprungligt utseende mot 
forsen samt ge möjlighet för 
tillgänglighet/kommunikation. 
 
Vid tolkning av bestämmelsen k9 ska betongglas inte ses 
som ett fönster, utan snarare som ett igensatt fönster. 
Öppningar avser både portar, dörrar och fönster. 

r2  Undantaget rivningsförbud enligt r1 är befintlig 
 takpåbyggnad. 
 

Syfte: Möjliggöra att takpåbyggnaden på byggnad 16 kan 
rivas då den inte bedöms bidra till det kulturhistoriska 
värdet. 

 
  



71 
 

BYGGNAD 17 – pappersmagasin, senare kalandarsal 
 
Beskrivning Karaktärsbärande kvaliteter 
Byggår: 1896–1899 
Tegelbyggnad med två gångar som på plan 2 kopplar mot 
B10. Byggnad 17 uppfördes som pappersmagasin men 
byggdes tidigt om och på till kalandersal där papprets ytskikt 
behandlas. Byggnaden har under 1900-talet byggts om och 
till i omgångar. Fasaden speglar dessa tidigare förändringar. 

Exteriör 
• Fasaden mot byggnad 10 
• Naturstenssockel 
• Kryssmurade tegelfasader 
• Två gjutna betongportiker 
• Stickbågsformade fönster 
• Murad gesims 
• Tydliga spår av succesiva förändringar  
• Pragmatisk blandning av material (tegel, betongglas, 

plåt) 

Planbestämmelser 
Användningsbestämmelser 
CBDS1ZE1 

Egenskapsbestämmelser som är återkommande för flera byggnader i Forsåker: 
(Se beskrivning ovan under rubriken förtydliganden avseende generella planbestämmelser) 
q1, r1, r3, k3, f26 

 

Påbyggnad tillåts upp till angiven plushöjd. 
 

Specifika egenskapsbestämmelser för byggnaden  

Plankartans bestämmelser Bestämmelsernas syfte och eventuella 
kommentarer 

k1  Fasader på byggnadsdelar tillkomna före 2018 ska 
vara av tegel och natursten likvärdigt befintligt 
eller ursprungligt. Fasadernas tegelarkitektur och 
spår från tidigare ändringar ska värnas och vara 
fortsatt avläsbara. Fönster i befintliga 
fönsteröppningar ska vara likvärdiga befintliga 
fönster vad gäller material och uttryck.  

  
 
 

Syfte: Säkerställa en utveckling i enlighet med områdets 
karaktärsbärande kvalitéer: industrikaraktär och synliga 
tidslager. 
 
Med ”värnas” avses inte att alla äldre ändringar måste 
synas/vara avläsbara.  
 
Vid tolkning av bestämmelsen k1 ska ”material” förstås 
som befintliga fönstermaterial som återfinns på några 
eller enstaka av fönsterna på byggnaden. Samma material 
behöver inte användas för samtliga av byggnadens 
fönster då syftet är att bygga vidare på 
industribyggnadernas brokighet av material och uttryck 
 

k9  För byggnadsdelar tillkomna före 2018 ska nya 
fönster och entréer placeras i lägen för igenmurade 
öppningar eller genom förstoring av befintliga 
öppningar. Vid igensättning av öppningar ska 
betongglas eller material likvärdigt befintligt 
fasadmaterial användas.  

  
 

Syfte: Behålla byggnadens karaktär men samtidigt ge 
möjlighet till fönster i titthöjd och 
tillgänglighet/kommunikation mot gatan så att fasaderna 
kan bidra till en levande gatumiljö genom insyn/utblick.  
 
Vid tolkning av bestämmelsen k9 ska betongglas inte ses 
som ett fönster, utan snarare som ett igensatt fönster. 
Öppningar avser både portar, dörrar och fönster. 
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BYGGNAD 18 – Kromofabrik och sortersal 
 
Beskrivning Karaktärsbärande kvaliteter 
Byggår: 1909 
Byggnaden speglar arkitektoniskt brottet mellan de 
traditionellt utformade tegelbyggnaderna och de senare mer 
modernistiskt präglade byggnaderna med synliga 
betongkonstruktioner. De stora fönstren berättar om 
sortersalens behov av mycket ljus. Här synades kvalitén på 
pappret i en stor öppen sal. Byggnaden har byggts på och om 
och utgör en viktig miljöskapande del med sina stora 
gjutjärnsspröjsade fönster mot platsbildningen framför 
byggnad 10. 
 

Exteriör 
• Fasad mot väster med originalkaraktär 
• Spritputs med natursten 
• Bröstning i gult tegel  
• Spröjsade järnfönster med blomdekor 
• Kraftiga räfflade fönsterbleck i gjutjärn 
 

Planbestämmelser 
Användningsbestämmelser 
CBDS1ZE1 

Egenskapsbestämmelser som är återkommande för flera byggnader i Forsåker: 
(Se beskrivning ovan under rubriken Förtydliganden avseende generella planbestämmelser) 
q1, r1, r3, k3, f26 
 
På- och tillbyggnad tillåts upp till angiven plushöjd.  

Specifika egenskapsbestämmelser för byggnaden  

Plankartans bestämmelser Bestämmelsernas syfte och eventuella 
kommentarer 

k9  För byggnadsdelar tillkomna före 2018 ska nya 
fönster och entréer placeras i lägen för igenmurade 
öppningar eller genom förstoring av befintliga 
öppningar. Vid igensättning av öppningar ska 
betongglas eller material likvärdigt befintligt 
fasadmaterial användas.  

Syfte: Behålla byggnadens karaktär men samtidigt ge 
möjlighet till att till viss del återskapa ursprungligt 
utseende samt ge möjlighet för 
tillgänglighet/kommunikation. 

k11  Fasader på byggnadsdelar tillkomna före 2018 ska 
 vara i tegel och spritputs likvärdigt befintligt eller 
 ursprungligt, förutom fasaden på den östra 
 långsidan. Spår i fasaden från tidigare ändringar 
 ska värnas och vara fortsatt avläsbara, förutom 
 plåtfasad som får avlägsnas helt.  
 

Syfte: Säkerställa en utveckling i enlighet med områdets 
karaktärsbärande kvalitéer: industrikaraktär och synliga 
tidslager. 
 
Den östra fasaden har varit motbyggd och kräver en ny 
fasad som nytt tidslager.  
 
Med värnas avses inte att alla äldre ändringar måste 
synas/vara avläsbara.  
 
Plåtfasaden tillåts tas bort för att möjliggöra en 
påbyggnad som nytt tidslager. 

k19  Fönster i våning 1-4 på byggnadens västra långsida 
 ska vara av gjutjärn eller därtill liknande material, 
 uttryck och detaljer. 

Syfte: Bibehålla byggnadens karaktär. 
 
Fönstren har en speciell utformning som är en del av 
byggnadens karaktärsbärande kvalitet. 
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BYGGNAD  213 - butiker, del av torget (f.d. holländeri) 
 
Beskrivning Karaktärsbärande kvaliteter 
Byggår: 1856, ombyggt 1900 
 
Byggnaden hade från början en funktion i 
pappersproduktionen men byggdes om i början av 1900-talet 
till bank- och butikslokaler. Verksamheterna ingick i 
centrumfunktionerna kring Gamla torget och byggnaden, 
med entréer mot torget, blev en tydlig rumskapare. Det är 
därför det senare uttrycket är viktigt att bevara. Med sin 
placering mellan Gamla torget och den nya stadsdelen 
Forsåker har byggnaden en kopplingsfunktion. Fasaden mot 
Kvarnbygatan och Gamla torget bevaras med äldre entréer 
och skyltfönster som knyter an till torget medan den långa 
fasaden mot sydöst ges möjlighet att utvecklas för att öppnas 
upp mot gångstråket i den nya stadsdelen. 

Exteriör 
• Putsade fasader med dekor i form av hörnpilastrar 

och profilerad takfot.  
• Bottenvåningens skyltfönster och entréer mot 

Kvarnbygatan. 
• Regelbunden fönstersättning med korspostfönster i 

liv med fasaden.  
• Byggnadsvolym och proportioner 
 
 

Planbestämmelser 
Användningsbestämmelser 
CZ 

Egenskapsbestämmelser som är återkommande för flera byggnader i Forsåker 
(Se beskrivning ovan under rubriken Förtydliganden avseende generella planbestämmelser) 
r1, r3 k3, f26 

Specifika egenskapsbestämmelser för byggnaden  

Plankartans bestämmelser Bestämmelsernas syfte och eventuella 
kommentarer 

k15  Fasaden ska vara putsad likvärdigt befintligt eller 
ursprungligt med regelbunden fönster- och 
portplacering. Fönster i befintliga fönsteröppningar 
ska vara likvärdiga befintliga fönster vad gäller 
material och uttryck. Nya fönster - och entréer ska 
placeras i lägen för igensatta öppningar eller 
genom förstoring av befintliga öppningar. 
Takkupor medges ej mot Kvarnbygatan, 
undantaget befintlig takkupa. Balkonger får inte 
uppföras mot Kvarnbygatan. 

Syfte: 
Behålla byggnadens karaktär men samtidigt ge möjlighet 
till att till viss del återskapa ursprungligt utseende samt 
ge möjlighet för tillgänglighet/kommunikation. 
Säkerställa byggnadens värden genom reglering av 
takkupor. Regleringen mot Kvarnbygatan i norr är mer 
detaljerad eftersom den sidan är exponerad i mycket 
större grad än den södra sidan.  
 
Befintlig takkupa mot norr avses bevaras. 

f24 Takkupor får uppföras utöver högsta byggnadshöjd 
mot söder till en längd om högst 22 meter och mot 
norr till en längd om högst 2 meter. 

Syfte: Tillåta takkupor som motsvarar befintliga takkupor 
som avses vara kvar, för att möjliggöra användning av 
vindsvåning. 

r4 Undantaget rivningsförbud enligt r1 är trapphus. Syfte: Möjliggöra rivning av trapphusutbyggnaden på 
västra fasaden som inte bedömts bidra till det 
kulturhistoriska värdet. 
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Ersättningsbyggnad för BYGGNAD 217 - intressekontor, gymnastiksal 
 
Beskrivning av tidigare byggnad Karaktärsbärande kvaliteter 
Byggår: 1915, ombyggd 1934 
 
Byggnaden inrymde från början en mat- och diversehandel. 
Här fanns också kontor för inbetalning av skatter, hyror och 
försäkringspremier. 1934 byggdes huset om till gymnastiksal 
och fick därigenom ett ändrat utseende. Genom sin sociala 
funktion, läget mellan fabriksbyggnader och 
bostadsbebyggelse samt genom sin karaktäristiska form är 
detta en kopplingsbyggnad mellan Forsåkerområdet och 
Kvarnbyn. Byggnaden bedöms inte möjlig att bevara på 
grund av teknisk status. Planen medger en 
ersättningsbyggnad med samma fotavtryck och volym som 
inspireras av befintlig byggnad vad gäller karaktärsbärande 
kvaliteter.  

Exteriör 
• Fotavtryck 
• Takform 
• Lockpanel 
• Hög sockel mot forsen  

Planbestämmelser 
Användningsbestämmelser 
CDS1Z 

Specifika egenskapsbestämmelser för byggnaden 
Plankartans bestämmelser Bestämmelsernas syfte och eventuella 

kommentarer 
f29  Byggnaden ska utformas med hög arkitektonisk 

kvalitet. Vid nybyggnad måste byggrätten nyttjas 
till fullo. Fasader ska vara av stående träpanel. 
Sockeln ska vara tydligt avläsbar och utförd i sten, 
puts eller betong. Taket ska utföras valmat. 
Balkonger får inte uppföras.  

Syfte: Bibehålla den karaktäristiska byggnadsvolymen i 
det exponerade läget i mötet med Kvarnbyn. 
Bestämmelse om att byggrätten måste nyttjas till fullo 
syftar till att det efter rivning inte ska vara möjligt att 
bara bygga upp en del av den ursprungliga volymen. En 
byggnadsvolym ska uppföras som fyller hela byggrättens 
fotavtryck, maximal byggnadshöjd och med takvinkel om 
minst 30 grader.  
 
Ny byggnad behöver anpassad till ny gatunivå på 
anslutande allmän plats. 

f25  Högst 2 takkupor får uppföras över högsta 
byggnadshöjd. Takkuporna får vardera vara högst 2 
meter breda. 

Syfte: 
• Möjliggöra takkupor likt de byggnaden har haft 

tidigare. 
 
 
 

BYGGNAD Stenladan - transformatorstation, f.d. stall till kronogård 
 
Beskrivning Karaktärsbärande kvaliteter 
Byggår: okänt (tidigt 1800-tal eller tidigare), ombyggd 1906 
Byggnaden berättar om den äldre jordbruksbebyggelsen som 
funnits på platsen och är en viktig koppling till bebyggelsen 
längs Forsåkergatan. Byggnaden har ingått i en välbärgad 
gård som har anor från 1500-talet. Den gedigna byggnaden 
användes under 1900-talet för transformatorstation som 
försörjde både bruket och hela Mölndal med kraft och ljus. 
Lanterninerna tillkom år 2000 i samband med ombyggnad för 
nya verksamheter. 

Exteriör 
• Fasad i natursten  
• Putsade fönster- och dörromfattningar  
• Befintliga fönster och dörrar av varierande 

utformning 
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Planbestämmelser 
Användningsbestämmelser 
CDS1Z 

Egenskapsbestämmelser som är återkommande för flera byggnader i Forsåker 
(Se beskrivning ovan under rubriken Förtydliganden avseende generella planbestämmelser) 
q1, r1, f26  
 
Specifika egenskapsbestämmelser för byggnaden  
Plankartans bestämmelser Bestämmelsernas syfte och eventuella 

kommentarer 

k2 Balkonger får inte uppföras.  
 

k18  Fasad ska vara oputsad av natursten likvärdigt 
befintligt. Taket ska vara platt och får vara försett 
med lanternin. Lanterninerna får utökas. Fönster i 
befintliga fönsteröppningar ska vara likvärdiga 
befintliga vad gäller material, uttryck och 
proportioner. 

Syfte: Behålla byggnadens karaktär. Lanterninerna har 
tillkommit under 1990-talet och bedöms vara möjliga att 
utöka utan att det kulturhistoriska värdet minskar. 

r5  Undantaget rivningsförbud enligt r1 är tillbyggd 
garagebyggnad. 

Syfte: Möjliggöra rivning av garagetillbyggnaden som 
inte bedömts bidra till det kulturhistoriska värdet. 

f27  Tillägg ska utformas med hög arkitektonisk 
kvalitet. Tillägg ska genom sitt uttryck, material 
eller proportioner urskilja sig från befintlig 
byggnad, men inte uppfattas som dominerande 
över befintlig byggnad. Tillägg ska, mot PARK 
och gata, utformas med en förskjutning i fasadliv i 
förhållande till befintlig byggnad. 

Syfte: Att tillbyggnad ska urskilja sig från Stenladans 
huvudbyggnad. Detta genom sitt uttryck, material, 
proportioner samt genom att fasadlivet förskjuts i djupled 
i relation till huvudbyggnaden. Vad som är en lämplig 
förskjutning av fasadlivet ska bedömas utifrån hur 
byggnadens övriga utformning och gestaltning urskiljer 
sig från huvudbyggnaden. 

 
 

Rudströmska villan – bostadshus 
 
Beskrivning Karaktärsbärande kvaliteter 
Byggår: 1916. 
Villan är i nationalromantisk stil och har använts både som 
kontor och som disponentbostad för Yngeredsfors Kraft AB 
där pappersbruket Papyrus var delägare. Den intilliggande 
trädgården, allén som leder upp till villan samt den kraftiga 
stenmuren i söder betonar dess betydelse.  
 
Rudströmska villan ligger inom kvarter avsett för förskola. 
För att kunna försörja Forsåker med förskoleplatser planeras 
lokaler för upp till elva förskoleavdelningar uppföras inom 
kvarteret. Då förskoleverksamheten innebär specifika krav på 
lokalerna finns utmaningar förenat med att omvandla 
Rudströmska villan till förskolelokaler. För att möjliggöra en 
ändamålsenlig utveckling av kvarteret är villan därför inte 
skyddad från rivning.  

Exteriör 
• Byggnadsvolym  
• Naturstenssockel  
• Fasad med stående och liggande träpanel  
• Brutet tak med utskurna vindskivor  
• Fönster i övervåningen  
• Takkupa mot väster  
• Entréparti med kolonner  

 
 

Planbestämmelser 
Användningsbestämmelser 
S 
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Mölndalsån 
För att möjliggöra utbyggnaden av den nya stadsdelen Forsåker behöver Mölndalsåns sträckning 
förändras något jämfört med läget före det att bruket lade ner. Vattendom för detta har fastställts.  
 
Mölndalsån görs mer visuellt tillgänglig vid omdaningen av området. Från översvämnings- och 
personsäkerhetssynpunkt kommer vattenflödet i den öppna delen av ån att behöva begränsas. Detta 
sker genom att årännan trappas i bassänger (trappsteg) och att merparten av vattnet vid högre flöden 
leds förbi den nya stadsdelen via underjordiska bypass-ledningar, vilka anläggs med intag strax 
uppströms Forsebron, i anslutning till befintlig damm-byggnad (”Övre damm”), vilken delvis byggs 
om. Inom ramen för projektet ingår förutom bypass-ledningar och ombyggnad/upprustning av 
befintlig å-ränna även att ersätta befintliga erosionsskydd i den mer naturliga delen av ån, nedströms 
Diagonalbron (utanför planområdet). 

Service 

Offentlig och kommersiell service  
Forsåkers förhållande till service präglas av de övergripande idéerna om en tät levande stadsmiljö som 
bidrar till en sammanhållen stadskärna. De som kommer att bo och arbeta i Forsåker kan via Mölndals 
bro enkelt ta del av innerstadens serviceutbud, såväl offentligt som kommersiellt (bibliotek, stadshus, 
butiker med mera). Relationen är tänkt att förstärkas ytterligare med kommande etappers nya broar 
över motorväg och järnväg. Forsåkers serviceutbud ska komplettera Mölndals innerstads men också 
fungera lokalt. Den nya stadsdelen kan fullt utbyggd komma att omfatta runt 3000 bostäder och 5000 
arbetsplatser. Dessa tillsammans med kringliggande bostadsområden samt ambitionen att etablera 
platsen som ett betydande besöksmål ger ett gott underlag för service inom stadsdelen. Tyngdpunkten 
för kommersiell service - Industrikärnan och de större gatorna – ligger inom nu aktuell detaljplan, 
likaså områdets skola samt en av de planerade förskolorna. (Se vidare Skola och förskola nedan.) 
 
Av de utredningar som ligger till grund för planen framgår att förutsättningar för verksamheter, 
handel, service och upplevelser finns i Industrikärnan och längs vissa av gatorna. I Industrikärnan sker 
en prioriterad satsning på den typen av innehåll och den möjliggörs av planens struktur, flexibla 
användningsbestämmelser, samt bevarandet av gamla byggnader för att skapa ett besöksmål. Planen 
reglerar att bottenvåningarna i industrikärnan och längs med de primära stadsstråken - Diagonalen och 
Kvarnbygatan - utförs med en högre bjälklagshöjd för att möjliggöra för publika lokaler och andra 
verksamheter. Planbestämmelse reglerar att 50 % av bottenvåningarna utefter Kvarnbygatan ska 
användas för centrumändamål och entréer. Utöver detta finns effektmål och principer i 
kvalitetsprogrammet (Nyréns, januari 2022) som styr mot publik användning i bottenvåningar i 
industrikärnan och de större stråken. Innehållet i bottenvåningarna är också tänkt att regleras i avtal 
vid försäljning av marken. 
 
Planen gör det möjligt att skapa mötesplatser för såväl unga som gamla och ett attraktivt 
fritidsutbud genom både privat och offentlig verksamhet. Parker, lekytor och offentliga miljöer är 
beskrivna och målsatta med effektmål och principer i kvalitetsprogrammet (Nyréns, januari 2022). 

Särskilt boende 
Det finns ett behov av bostäder med särskilt stöd och service. Bostäderna integreras i vanliga 
trappuppgångar, men förses med ett gemensamhetsutrymme i bottenplan dit den boende enkelt kan ta 
sig till med hiss. Boendeformen är enligt detaljplanen möjlig att införa i alla nya kvarter.  

Förskola och skola  
Både skol- och förskolebyggnader bör, för att vara yteffektiva, kunna utföras i flera plan vilket planen 
möjliggör. I bygglovskede ska det redovisas att skolförvaltningens och BBR:s (Boverkets Byggregler) 
krav på inomhus- och utomhusmiljö, dagsljus, tillgång på friytor med mera tillgodoses för att bygglov 
ska kunna ges för skol- och förskoleverksamhet. 
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Mark för skolanvändning, planerad för kommunal grundskola och kommunala förskolor, är förlagda 
till den östra delen av planområdet, där ljudförhållandena är bättre. Skolanvändning medges även inom 
nya och gamla byggnader/kvarter vid industrikärnan. Mindre enheter av förskolor kan här medges med 
friyta inom kvarter, men framför allt är syftet att medge flexibilitet för skolanvändningen i form av 
vuxenutbildning och gymnasieskola utan eller med begränsade krav på tillgång till egen friyta. 
Alternativt att viss del av skollokaler förläggs till dessa byggnader men att friytor finns på 
”skoltomterna”. Även administrativa lokaler för skoländmål kan inrymmas.  
 
Grundskola 
En flexibel och omställningsbar grundskola (F-9), föreslås i planområdets östra del (användnings-
beteckning S plankartan) i närhet av parkmiljö. Med flexibel menas en skola som kan ställas om 
utifrån aktuellt behov av klasser F-9. Föreslagen bebyggelse om 1900 bostäder inom planområdet 
bedöms genera ett behov av ca 420 elevplatser. Följaktligen bedöms 3000 bostäder inom stadsdelen 
generera ett behov av ca 670 elevplatser. 
 
Den nya grundskolan planeras för ca 400 elever. Enligt stadens ramprogram för skollokaler ska 
lågstadieelever ha tillgång till 35 kvadratmeter utomhusyta per elev och mellan till högstadiet 15-20 
kvadratmeter per elev. I Forsåker har utgångspunkten varit att uppnå 20 kvadratmeter per elev för 
grundskolan som helhet vilket innebär ett behov om ca 8 000 kvadratmeter uteyta för eleverna. För att 
möta upp behovet av utomhusyta har det i planen förutsatts att (de äldre) eleverna också har tillgång 
till parken vid Stenladan. Den egna skoltomten erbjuder en skolgård om ca 6000 kvadratmeter. 
Tillsammans med parken skulle det innebära en total tillgänglig yta om knappt 11 000 kvadratmeter. 
Eftersom det är ett mål att skapa en stadsdel som lever en stor del av dygnet bör lösningar sökas där 
skolgård kan nyttjas även efter skoltid och även av dem som inte går på skolan – en form av 
”näridrottsplats”. För att säkerställa väl fungerande friytor för skolan såväl som för allmänheten är det 
av stor vikt att samordna utformningen av ytorna i parken vid Stenladan och skolgården. 
Målsättningen vid projekteringen är att ytorna ska ingå i ett sammanhang och komplettera varandra så 
att både den pedagogiska verksamheten och allmänhetens rekreation gynnas. Betydande omsorg måste 
ägnas åt gränserna mellan de olika ytorna.  
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Grundskoletomten har även planerats för att möjliggöra uppförandet av en mindre idrottshall. För att 
uppnå lämpliga bullernivåer på skolgården krävs enligt bullerutredningen att bullerskydd uppförs i 
form av skärmar eller motsvarande vilket är möjligt att göra inom skoltomten.  

 

 
Förskola 
Fullt utbyggt, inklusive kommande detaljplaner, bedöms bostadsbebyggelsen i Forsåker generera ett 
behov av upp till 28 avdelningar förskola. Den nu aktuella detaljplanen för nordöstra delen bedöms 
generera ett behov på omkring 17 avdelningar. Inom planområdet möjliggörs en förskola med mellan 
6-11 avdelningar i anslutning till Rudströmska parken. Hur många avdelningar som är möjliga att 
bygga är beroende av vilken friyta per barn som kan accepteras. Om riktlinjerna enligt Mölndals stads 
ramprogram om 35 kvadratmeter/barn ska uppnås ryms endast ca 6 avdelningar förskola. Om 11 
avdelningar förskola anordnas finns ca 20 kvadratmeter friyta per barn, vilket är vad planprogrammet 
angav som utgångspunkt för planeringen. Resterande behov om 17-22 avdelningar (vid 3000 bostäder 
inom stadsdelen) ska lösas utanför planområdet i kommande planering, ett beslut om ett uppdrag som 
beskriver förutsättningarna för detta har givits i KS den 23 februari 2022.  
 
Det är särskilt viktigt att verksamheten ser över lekvärdesfaktor i utomhusmiljön. Föreslagen placering 
av förskolorna uppnår goda dags- och solljusförhållanden för förskolornas miljöer, såväl inne som ute. 
För att uppnå lämpliga bullernivåer på hela skolgården krävs att bullerskärmar eller motsvarande 
åtgärder genomförs vilket är möjligt att göra inom förskoletomten. 

Översiktsbild över skol- och förskolans placering samt dess friytor inom planområdet. Planområdesgräns illustreras med 
röd linje (Strukturplan 2022-02-09, Nyréns)  
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Tillgänglighet, trafik och parkering 

Hållbar mobilitet 
För den övervägande delen av planområdet - den del som Mölndala Fastighets AB (MFAB) har 
rådighet över - har bolaget antagit en vision:  
 
”Alla i Forsåker har tillgång till ett hållbart och flexibelt resande. Med en fungerande 
mobilitetslösning för hela Forsåker, bidrar vi till ökad hälsa och hållbarhet för alla.” 
 
För att nå visionen måste andelen privata bilresor minska till förmån för resor med kollektivtrafik, 
cykel och gång. Det innebär att förhållandevis få bilparkeringsplatser anläggs. Dessa parkeringsplatser 
koncentreras till ett fåtal så kallade mobilitetshus, varav ett ingår i nu aktuell detaljplan. Inom övriga 
kvarter tillåts endast parkering för rörelsehindrade. Gatuparkeringen är tänkt för korttidsparkering och, 
där så är lämpligt med hänsyn till lutningskrav, parkering för rörelsehindrade. Genom koncentrationen 
till mobilitetshus ökar möjligheten till samnyttjande av parkeringarna. Förutom parkeringar är också 
en mängd andra mobilitetstjänster tänkta att förläggas till eller invid mobilitetshuset – se stycket om 
mobilitetshus nedan – tjänster som ska vara tillgängliga för såväl besökare som boende och 
verksamma i området. En slutsats i parkerings- och mobilitetsutredningen är att Forsåker framför allt 
kommer att locka till sig boende och företag som tilltalas av områdets täta och stadsmässiga profil. 
varför denna profil bör marknadsföras gentemot tilltänkta bostadsköpare och hyresgäster. 
 
Kvarteret Silverskatten, norr om Kvarnbygatan, som ägs av Mölndalsbostäder ingår inte i MFAB:s 
ansvar avseende parkeringslösning. Även här finns ambitionen att arbeta med effektiva mobilitets- och 
parkeringslösningar, men projektets starka koppling till Mölndalsbostäders befintliga hus, norr om 
planområdet, ger kvarteret delvis andra förutsättningar. – Se stycket Bilparkering nedan samt bilaga 5 
i Parkerings- och mobilitetsutredningen (Trivector, 2021-09-09) 

Övergripande trafikstruktur 
Trafikstrukturen beskrivs översiktligt nedan. För mer detaljerade beskrivningar - se trafikutredning, 
kollektivtrafikutredning, parkerings- och mobilitetsutredning samt kvalitetsprogram. För beskrivning 
av trafikstrukturen i det fullt utbyggda Forsåker – se Forsåker plananalys, Spacescape 2021-11-22. För 
tillgänglighetsaspekter se under rubriken Parkering samt i texter om respektive trafikslag nedan. 
 
Förutsättningarna för en integrerad stadsmiljö har tidigare studerats för hela Forsåker. Avgränsningen 
av nu aktuell detaljplan medför att vissa positiva effekter inte kan påräknas förrän hela området är 
utbyggt. Trots närheten till innerstaden kommer Forsåker att upplevas som en tydligt avgränsad 
stadsdel utan den nya gång- och cykelbron. Alla flöden till och från innerstaden koncentreras till 
Mölndalsbro och Kvarnbygatan. Analysen visar att Vattentorget, som vid fullt utbyggd stadsdel får en 
central roll, i detta första skede får ett mindre integrerat läge i gatustrukturen, medan entréplatsen vid 
Kvarnbygatan får en större betydelse.  
 
Planområdet ges ett finmaskigt gatunät med industrikärnan i en central position. En bärande del i den 
nya strukturen är också gatan Diagonalen som går mellan Kronogårdsgatan i sydost till Villa Korndal i 
nordväst. Vid Villa Korndal ansluter Diagonalen, via en nästan rät vinkel västerut, till 
Nämndemansgatan. Anslutningsdelen ut mot Nämndemansgatan ingår inte i detaljplanen utan kommer 
att lösas med en tillfällig gata på av MFAB ägd kvartersmark. Skälet är att detaljplaneläggning av 
anslutningen till Nämndemansgatan behöver avvakta Trafikverkets planering för nya spår genom 
Mölndal.  
 
Kvarnbygatans västra del förskjuts söderut för att ge plats åt ny bebyggelse. Från cirkulationen 
Kvarnbygatan/Järnvägsgatan förbereds för en koppling för buss, gång- och cykeltrafik in till Forsåker. 
Denna koppling ingår inte i nu aktuell detaljplan. 
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Planområdet har stora höjdskillnader och några gator har inte en tillgänglighetsanpassad lutning. 
Kvarteren där nås dock från angränsande, mer tillgängliga, gator. I flera fall kan 
tillgänglighetsanpassad parkering behöva tillskapas inom kvartersmark. 
 
Grundläggande tillgänglighet och angöring för biltrafik säkras, men i många delar kommer bilen att 
behöva framföras på fotgängarnas villkor. 
 
Plankartans indelning i gator och torg, med olika index, är i stor utsträckning avsedd att styra 
kringliggande kvarters utformning. En tydligare beskrivning av gators och torgs utformning finns i 
kvalitetsprogrammet (Nyréns, januari 2022), där stadsrummen delas in i kategorierna nedan. 
 
Stor stadsgata (Kvarnbygatan och Diagonalen) 

• Trafikeras av buss 
• Planerade för 3 000 till 15 000 fordon per årsmedeldygn 
• Separerade gång- och cykelbanor 
• Träd planteras i de flesta fall mellan körbana och gång-/cykelbana. 
• Längsgående parkeringsplatser för bil anläggs i kombination med andra funktioner som träd, 

cykelparkering, dagvattenhantering med mera. 
Liten stadsgata 

• Planeras för upp till ca 3000 fordon. 
• Längsgående parkering kan anläggas på ena eller bägge sidor i kombination med 

trädplantering. 
• Separerade cykelbanor anläggs vid behov utifrån biltrafikflödet. 
• Gångbanor på bägge sidor av gatorna. 

Grön gränd 
• De smalaste och mest kuperade gatorna som riktar sig ner mot forsen, industrigolvet och 

parkerna i området. 
• Planeras för stora inslag av grönska 
• Anläggs utan kantsten och regleras som gångfartsgata vilket innebär att alla trafikanter rör sig 

på de gåendes villkor. 
Åstråket 

• Liknande utförande som de gröna gränderna men har enbart bebyggelse på ena sidan och i 
stället ån längs den andra. 

Industrikärnans yttre miljö (Industrigolvet) 
• Gatumarken i Forsåkers centrum där den gamla industribebyggelsen och Mölndalsån finns. 
• Samlingspunkt med torgbildningar och möjligheter att flanera i den historiska miljön. 
• Utformas med en gemensam markbeläggning för alla trafikslag; en sammanhängande yta utan 

kantsten. 
• Regleras som gågata vilket innebär att trafik med motordrivna fordon endast är tillåten i 

särskilda fall. 
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Gatutyper. Illustration: Nyréns arkitektkontor. 
 
 

 
Visionsbild, Kvarnbygatan, vy mot Entréplatsen. Illustration: MFAB/TMRW. 
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Gångtrafik 
Gångbanor anordnas på båda sidor av samtliga gator i Forsåker, med undantag för gröna gränder och 
industrigolvet som är gångfartsområde respektive gågata. Här färdas bilar och cyklar på de gåendes 
villkor. Forsåker är delvis kuperat och har lutningar på upp emot 12 % längs vissa av de gröna 
gränderna. På några platser är lutningen ännu större och tas upp med trappor, men det finns även 
möjlighet att ta sig runt på alternativa vägar med godkända lutningar. Från Forsebron till 
Industrigolvet blir lutningen större än vad som är godtagbart ur tillgänglighetssynpunkt. Här blir 
omvägen mycket lång för den som inte kan går i rampen eller i trapporna mellan Industrigolvet och 
Kvarnbygatan. Detaljplanen reglerar därför att anslutningarna kompletteras med en allmän hiss mellan 
Kvarnbygatan och Industrigolvet. 
 
Broar för gångtrafik över Mölndalsån möjliggörs på ett flertal platser för att öka tillgängligheten 
mellan åns båda sidor och göra gångvägnätet mer integrerat. Utöver de större broar som lägesbestäms i 
plankartan medges fyra mindre broar med mer fri placering, två uppströms och två nedströms den 
breda bron nedanför Brukstorget. 

Cykeltrafik 
Cykling separeras från biltrafik på stora stadsgator och på mindre stadsgator med trafik uppemot 2 000 
- 3 000 bilfordon per årsmedeldygn. På gator med mindre biltrafik sker cykling i blandtrafik.  
 
Cykeltrafiken är alltid separerad från gående, med undantag från de gröna gränderna och 
Industrigolvet, där cykling sker på de gåendes villkor. Enkelriktade cykelbanor byggs på Diagonalen. 
Övriga befintliga, ombyggda eller nya cykelbanor blir dubbelriktade. 

Kollektivtrafik 
Andelen resor med kollektivtrafik till och från Forsåker beräknas till 43% för aktuell detaljplan och till 
38% för ett fullt utbyggt Forsåker genom tillkommande detaljplaner. (Kollektivtrafikutredning, Sweco 
2021-05-19). Andelarna är relativt höga, och förklaras av att planområdet har en mycket bra 
tillgänglighet till kollektivtrafik. En viktig förutsättning vid placeringen av hållplatser och 
mobilitetshus har också varit att resenärerna ska ha lika nära till kollektivtrafiken som till bilen. Redan 
idag trafikeras den intilliggande knutpunkten av en stor mängd tåg, spårvagnar och bussar. I framtiden, 
när de nya järnvägssträckorna Västlänken och Göteborg-Borås börjar trafikeras, blir förutsättningarna 
ännu bättre. Även en ny variant av expressbusstrafik i egen körbana – Metrobuss – kan komma att få 
en station i Mölndal och bidra till det rika kollektivtrafikutbudet. Planerna är dock fortfarande på 
utredningsstadiet och kollektivtrafikutredningens förhoppning om en start strax efter 2027 är inte 
längre aktuell. Definitiv sträckning för det framtida systemet Citybuss genom Mölndal är ännu inte 
beslutad. I kollektivtrafikutredningen förutsätts dock att Citybusslinjen eller motsvarande mängd 
kollektivtrafik leds genom Forsåker. Resandet med kollektivtrafik bedöms bli lika även stort utan 
Citybuss, men fler människor kan då behöva göra ett byte vid Mölndals bro vid resor in mot centrala 
Göteborg. 
 
Kollektivtrafikutredningen anger att det är avgörande att Diagonalen trafikeras med busstrafik redan 
från första inflyttning. Inledningsvis kan hela eller delar av den befintliga kollektivtrafiken mellan 
Kållered och Mölndal, som idag går på Nämndemansgatan, ledas genom området, vilket ger upp till 
sex avgångar per timme.  
 
Den planerade bussgatan väster om Villa Korndal ingår inte i nu aktuell detaljplan. Därför får 
busstrafiken inledningsvis följa Nämndemansgatan under Mölndalsbro till cirkulationsplatsen på 
Järnvägsgatan. Två hållplatsläge föreslås längs Diagonalen. Dessa utformas lämpligen som dubbla 
stopphållplatser där bakomvarande trafik väntar medan bussen släpper av och på nya resenärer. 
Hållplatserna blir på så vis ett sätt att hålla nere hastigheterna. Med denna lösning och de 
prognosticerade biltrafikmängderna ges god framkomlighet och egna busskörfält behöver inte 
anläggas.  
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Förutom Diagonalen så trafikeras också Kvarnbygatan av buss. Hållplatsen ”Gamla Torget” flyttas till 
ett läge närmare ”Entrétorget”. Den nya hållplatsen tänks då även ersätta hållplatsen vid 
Kvarnbyskolan. 
 

 
Busstrafik och hållplatser. Illustration: Nyréns Arkitektkontor. 
 

Biltrafik 
Biltrafik föreslås tillåtas i hela Forsåker, med undantag från Industrigolvet där tanken är att biltrafik 
endast tillåts enligt regler för gågata. De gröna gränderna är tänkta som gångfartsgator och på övriga 
gator ska hastigheten begränsad till 40 km/h eller mindre. Biltrafiken ansluter till omgivande gatunät 
vid Kvarnbygatan, Nämndemansgatan, Norra Forsåkersgatan, Kronogårdsgatan och Brännåsvägen. 
Det är därmed god tillgänglighet till området för de som behöver använda bilen, men trafikmängderna 
generellt i Forsåker förväntas bli förhållandevis låga i och med det centrala läget, goda förutsättningar 
för gång-, cykel- och kollektivtrafik, låga parkeringstal samt placering av mobilitetshus i ytterkanten 
av området. 
 

Mobilitetshus, mobilitetsnoder, bil- och cykelparkering 
Mobilitetsåtgärder och -strategier 
Mobilitetslösningen i MFAB:s del av Forsåker baseras på tre faktorer; fysiska, digitala, och mjuka 
tjänster. De fysiska tjänsterna är knutna till mobilitethus och mobilitetsnoder men också till andra 
platser. Inom bostads och verksamhetskvarteren planeras exempelvis attraktiv cykelparkering, 
cykelfaciliteter och realtidstavlor med reseinformation. De digitala tjänsterna underlättar transportval 
genom realtidsinformation, reseplanering, bokningar med mera. De mjuka tjänsterna syftar till att 
påverka brukarna att välja hållbara transportslag (välkomstpaket, rabatterad kollektivtrafik, tävlingar, 
erbjudanden). 
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Bilparkeringen koncentreras till mobilitetshus i utkanten av Forsåker för att minska biltrafik inne i 
stadsdelen, samt för att ge relativa fördelar till färdsätten gång, cykel och kollektivtrafik.  
Mobilitetshuset i detaljplanen (ett av flera i det fullt utbyggda Forsåker) placeras vid Kvarnbygatan. 
Detta är ett parkeringshus för stadsdelens boende, arbetande och besökare men också centrum för 
mobilitetstjänster. Som komplement till mobilitetshusen planeras flera mobilitetsnoder. Ett antal 
tjänster kommer att finnas tillgängliga i mobilitetshuset och i mobilitetsnoderna. Det kan röra sig om 
cykelpool (elcykel, lådcykel), hyrcykelsystem (el, vanlig), bilpools- och hyrbils-system, 
mikromobilitet, leveransskåp, uthyrningsbara förråd eller vagnar för varor. I mobilitetsnoderna kan 
tjänster såsom hyrcykel och övrig mikromobilitet, varuvagnar m.m. komma att placeras för att vara 
närmare brukaren. Vissa av dessa funktioner kan inrymmas på allmän plats.  
 
Omfattning och utformning av tjänsterna ska regleras i en mobilitetsplan som sedan revideras årligen. 
Hanteringen av mobilitetsplanen regleras i ett särskilt mobilitetsavtal mellan staden och MFAB. För 
mer information om upplägget se kapitlet ”Genomförande”.  
För hanteringen av plan- och lovprocesserna och den eventuella situation där efterfrågan på 
bilparkering överstiger utbudet, trots planerade åtgärder, föreslås i parkerings- och 
mobilitetsutredningen fyra strategier.  
Strategi 1: I planskedet förutsätts ett parkeringstal i nivå med stadens policy, som sedan justeras ner i 
bygglovet när fler faktorer är kända. I planarbetet är det en uttalad ambition att nå parkeringstal enligt 
scenario4. Till strategin kopplas en reservplan som innebär att ytor hålls i beredskap på MFAB:s mark 
utanför planområdet, därigenom möjliggörs en planläggning av parkering i nivå med stadens policy 
vid kommande detaljplanering om så skulle krävas. – se vidare i kapitlet Genomförande och stycket 
Parkering nedan. 
 
Strategi 2: Utbudet av mobilitetstjänster utvecklas och utökas för att minska behovet av parkering. – se 
vidare i stycket Parkering nedan. 
 
Strategi 3: Arbete med reglering och incitament, dels genom höjda avgifter, tidsbegränsning, med 
mera, dels genom subventioner för bilpool, hyrcykel, och kollektivtrafik.  
 
Strategi 4: Huvudmannaskapet för den samlade mobilitets- och parkeringslösningen behålls inom 
kommunen genom att kommunalägda bolag äger ansvaret för både etablering och långsiktig drift av 
mobilitetslösningen.  

Cykelparkering  
Planerad exploatering ger en beräknad efterfrågan på 5 940 cykelplatser, enligt Mölndals stads 
parkeringspolicys parkeringstal. Cykelparkering för bosatta och verksamma i Forsåker ska lösas inom 
kvartersmark. Hälften av besöksplatserna (547 platser) är tänkta att lösas på allmän platsmark. 
En målsättning för cykelparkeringen att det inte är mer än 25 meter mellan parkeringarna och 
målpunkten och att det alltid är möjligt att låsa fast ramen på cykel i cykelställen. 

Bilparkering 
Förutsättningarna för Mölndalsbostäders projekt inom kvarteret Silverskatten styrs i hög grad av den 
befintliga bebyggelsen inom kvarteret men utanför planområdet. Detta ger kvarteret speciella 
förutsättningar varför två olika upplägg för parkering är aktuella inom detaljplanen. 
För den övervägande delen av bebyggelsen inom planområdet (hela, undantaget Silverskatten) görs i 
Parkerings- och mobilitetsutredningen beräkningar enligt ett antal scenarion. Målet är att nå ett 
scenario där parkeringstillgången begränsas till tal lägre än miniminivån i Mölndals stads 
parkeringspolicy, detta genom att tillgången till mobilitet i stället säkerställs med ett omfattande utbud 
av mobilitetstjänster (se stycket ”Hållbar mobilitet” ovan).    
 
För att hantera en eventuell situation där efterfrågan på bilparkering överstiger utbudet, trots planerade 
åtgärder, föreslås några strategier (se stycket Åtgärder och strategier ovan).  
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Enligt ”strategi 1” hanteras behovet genom att i detaljplaneskedet redovisa en genomförbar lösning för 
parkeringspolicyns krav motsvarande ca 1050 platser och sedan i bygglovsskedet sänka talen till ca 
700. Sänkningen är möjligt enligt utredningens ”scenario 4” som grundar sig dels på genomförandet 
av alla de åtgärder som förbättrar mobiliteten, dels på en större samnyttjandegrad än vad som anges i 
policyn (med stöd av erfarenheter från Resvaneundersökning 2017 - Västsvenska paketets rapport: 
2018:1). Utöver detta beräknade behov tillkommer ett behov av 30 parkeringar som ersätter befintliga 
parkeringar i området (något färre än vad som nämns i parkerings- och mobilitetsutredningen, då 20 
platser vid Norra Forsåkersgatan föreslås bli kvar). Därtill kommer de platser som krävs för hyrbilar 
och bilpoolbilar. De senare kategorierna är inte kvantifierade i utredningen, men i mobilitetsarbetet 
finns en målsättning på 2 poolbilar eller hyrbilar per 50 lägenheter och 1 per 100 anställda. Det skulle i 
så fall innebära cirka 100 poolbilar eller hyrbilar i nu aktuell detaljplan, det vill säga ett totalt behov av 
cirka 830 platser i scenario 4.  
 
Detaljplanen innehåller ett mobilitetshus vid Kvarnbygatan. Med fullt utbyggd parkering i tre våningar 
bedöms detta ha en kapacitet på cirka 450 bilparkeringsplatser. För att hantera en eventuell situation 
där efterfrågan på bilparkering överstiger utbudet, trots planerade åtgärder, finns utöver fyra strategier 
(se stycket Åtgärder och strategier ovan) en reservplan. Reservplanen innebär att ange reservytor för 
parkering utanför planområdet i nivå med efterfrågan på parkering enligt Mölndals stads 
parkeringspolicy. 
 
Detaljplanens genomförande kräver att ytor utanför planområdet tas i anspråk. Den långsiktiga 
lösningen innebär uppförandet av ytterligare mobilitetshus i kommande detaljplan, men under en 
övergångsperiod kan det bli frågan om tillfälliga markparkeringar.  
 
Parkerings- och mobilitetsutredningens strategi 2 går ut på att utveckla och utöka utbudet av 
mobilitetstjänster för att minska behovet av parkering. Exempelvis ska utbudet av poolbilar och -
cyklar kunna ökas och kvaliteten på tjänsterna göras bättre. Markbehovet för en utökning av tjänsterna 
har inte bedömts. Eftersom detaljplanen endast möjliggör parkering för en del av det tidigare 
beräknade behovet ställer strategin krav på att ytterligare yta utanför planområdet ska kunna tas i 
anspråk, antingen för tjänsterna i sig eller för parkering som skiftas ut mot tjänsterna. 
Strategi 3 och 4 rör administrativa frågor som inte i sig kräver parkeringsyta, se rubriken 
Mobilitetsåtgärder och strategier. 
 
När det gäller Silverskatten (Mölndalsbostäders projekt) hanteras kvarterets behov av bilparkering 
(inom och utom planområdet) i ett garage under den del av kvarteret som ingår i detaljplanen samt 
med vissa platser på gården. Ambitionen finns att arbeta med effektiva mobilitets- och 
parkeringslösningar och på sikt kan viss samordning komma att ske med övriga planområdets 
mobilitetslösningar. I planskedet hanteras dock kvarteret som ett eget projekt och planen möjliggör ett 
garage- och gårdslösning med utbyggnad av ett 70-tal parkeringsplatser, så som skulle krävas enligt 
stadens parkeringspolicy. (Se även bilaga 5 i Parkerings- och mobilitetsutredningen (Trivector, 2021-
09-09).) 
 
Förutom parkering i mobilitetshus/parkeringsgarage planeras ett antal parkeringsplatser längs gatorna. 
Dessa är tänkta för korttidsparkering och parkering för rörelsehindrade. För att möjliggöra uthyrning 
av platserna för rörelsehindrade har ytor längs gatorna avsatts som kvartersmark med användningarna 
parkering (”P”). Där sådan kvartersmark inte uthyrs som parkering för rörelsehindrade kommer den att 
hanteras som gatumarken i övrigt. 

Trafikåtgärder utanför planområdet 
Trafikprognoser har tagits fram för såväl denna detaljplan som för ett fullt utbyggt Forsåker. En 
stadsutveckling motsvarande Forsåkers har också förutsatts på industrifastigheterna i anslutning till 
planprogrammets södra gräns. Prognoserna innefattar även beslutade detaljplaner i Mölndal generellt 
och samtliga beslutade detaljplaner i Mölndals innerstad (Trafikutredning, Atkins, 2021-07-01). 
Kapacitetsanalyser har gjorts för Kvarnbygatan, lokalvägnätet kring Åbroområdet och 
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Lackarebäcksmotet. Med en kombination av samtliga studerade åtgärder visar analysen att risken för 
köer ska uppstå på avfarterna från E6/E20 är liten, såväl i Lackarebäcksmotet som i Mölndals 
innerstad. Åtgärderna är av trimningskaraktär och några nya detaljplaner planeras inte för dessa. På 
sikt planeras motet att ersättas, se stycket om Lackarebäcksmotet och prognoshorisont längre ned. 
 
Vid utbyggnad av de resterande delarna av Forsåker förutsätts en ny bro – Forsåkerbron, vilken 
medför en omfördelning av trafikflöden i centrala Mölndal. Trafiken på Mölndals bro minskar vilket 
minskat belastningen på cirkulationsplatsen vid Mölndals bro/Järnvägsgatan/Kvarnbygatan. Prognosen 
för 2027 ses därmed som ett “worst case” för cirkulationsplatsen och dess påverkan på Kvarnbygatan. 
Av den anledningen görs i trafikutredningen ingen kapacitetsanalys av Kvarnbygatan baserat på 
prognoser efter 2027, då kommande etapper beräknas ha startats. 
 
En liknande situation gäller för vägnätet kring Lackarebäcksmotet där ombyggnad planeras kring 2027 
i samband med utbyggnad av Götalandsbanan. Därför studeras endast behov av trimningsåtgärder med 
2027 som prognoshorisont i trafikutredningen. Framtida utformning för Lackarebäcksmotet efter 
2027, samt påverkan på omgivande vägnät, studeras av Mölndals stad i en separat utredning. 
Åtgärdsförslagen syftar i första hand till att minska risk för köbildning på avfarter från E6/E20. I vissa 
fall omfördelas då fördröjningar till lokalvägnätet. Om samtliga åtgärder genomförs visar analysen 
dock att även lokalvägnätet generellt sett får lägre belastningar än om åtgärderna inte genomförs. 
 
Kvarnbygatan behöver utformas med kapacitetshöjande åtgärder i cirkulationen vid Järnvägsgatan, 
annars finns stor risk på förmiddagar för omfattande fördröjningar på Kvarnbygatan från öst samt på 
Järnvägsgatan från norr, med påverkan på Nämndemansgatan söderifrån. Utfarten från den norra 
parkeringsnoden bör ges ett eget körfält vid utfart mot väst. 
 
På eftermiddagen finns risk för låg framkomlighet från väst genom framför allt de västra delarna av 
Mölndals innerstad. Det innebär stor risk för negativ påverkan på den planerade citybussträckningen 
genom innerstaden och vidare mot Forsåker. Situationen kommer att dock att förbättras med framtida 
utbyggnad av Forsåkerbron och andra åtgärder i kommande planer. 
 
Utöver ovanstående åtgärder i huvudtrafiknätet kommer nedanstående åtgärder utanför planområdet 
att behövas för planområdets funktion: 
 
Anslutningsväg Diagonalen – Nämndemansgatan. Anslutningsvägen genomförs som ett provisorium i 
ett bedömt lämpligt läge, men kan få sin slutliga reglering först i samband med Trafikverkets 
järnvägsombyggnader. Anslutningen förläggs till av MFAB ägd industrimark och avses säkerställas 
med servitut.  
Bilparkeringsplatser som anläggs på av MFAB ägd industrimark för att tillgodose parkeringsbehovet 
som kan komma att uppstå i planområdet. I kommande, intilliggande detaljplan planeras ett 
mobilitetshus som ersätter dessa parkeringsplatser men också rymmer annan parkering. För mer om 
parkeringslösningarna – se kapitlet om parkering.  
Ytor utanför nu aktuellt planområde kan eventuellt komma att behövas för 
logistikcenter/samlastningsstation med syfte att minska godstransporterna inne i stadsdelen. 
(Stadsdelen bedöms dock fungera logistiskt även med godstransporter i det lokala gatunätet.)” 

Angöring förskolor 
Förskola anordnas i södra delen av planområdet. De barn som bor och får förskoleplacering området 
antas bli skjutsade med bil i mycket liten utsträckning. Dels på grund av en låg förväntad bilandel 
generellt, dels då mobilitetshus-systemet innebär att det blir det närmare och enklare att först lämna 
barnen och sen hämta bilen. 
 
Trafikutredaren gör bedömningen att de 10–15 längsgående parkeringsplatserna i anslutning till 
förskolan bör räcka, men att dessa behöver regleras för endast korttidsparkering under de tider på 
dagen då många hämtar och lämnar. 
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Renhållning och leveranser  
För Forsåker gäller att alla kvarter nås med renhållningsfordon från de större gatorna med 
angöringsplatser och gångbanor. Renhållningsfordonet behöver då inte trafikera de gröna gränderna.  
Industrikärnan är tillgängligt för varutransporter och renhållningsfordon genom rundkörning. Det är 
dock en fördel om transporter till Industrikärnan kan begränsas i tid under dygnet. Eventuell hämtning 
från Kvarnbygatan förutsätts anpassas till lågtrafikerade tider. Renhållning för verksamheter i 
Stenladan sker via Norra Forsåkersgatan, såsom i nuläget. 
 
Körvägar för renhållningsfordon har studerats för planförslaget. Körvägar har studerats utifrån en 
preliminär placering av miljörum och utredningen visar att körslinga som följer Avfall Sveriges 
rekommendationer för transportväg för renhållningsfordon kan anordnas. Avsteg från 
rekommendationerna behöver dock göras på en gata mellan Diagonalen och Skolgatan, med 5,5 meter 
bred körbana med kantparkering på båda sidor. Avfall Sveriges rekommendation är att gator med 
parkering ska ha en körbana om mer än 5,5 meter (se PM avfall, Atkins, 2021-04-16 med bilagor). 
Leveranser till butiker, mindre verksamheter samt skolor och förskolor görs via lastplatser längs med 
gatorna. Till den större lokal som är tänkt för dagligvaruhandel, i norra delen av området, ordnas 
leveranser med infart västerifrån på Kvarnbygatan. Vänstersväng österifrån på Kvarnbygatan bör 
förbjudas vid lastplatsen. 
 
Ett mål i mobilitetsarbetet är att hemleveranser via godstransporter ska vara 0 % år 2030. Därför 
planeras ett logistikcenter/samlastningsstation med omlastning för vidare distribution till hushållen. En 
målsättning är att funktionen ska kunna inrymmas i något mobilitetshus, dock inte i det nu aktuella 
huset vid Kvarnbygatan. Lösningen kan därför innebära att ytor utanför planområdet behöver tas i 
anspråk om den ska driftsättas innan ytterligare detaljplan är på plats. 

Räddningsvägar 
På de flesta platser inom området kan räddningsfordon ställas upp på gatan och nå de lägenheter som 
ska nås med stegfordon. På Diagonalen blir det dock för långt avstånd mellan gata och husfasad för att 
det ska vara möjligt. Där måste istället räddningsfordonet ställas upp på gång- och cykelbanan, mellan 
fasaden och trädraden, vilket är möjligt att lösa i den kommande projekteringen. Vid planering av 
uteserveringar längs Diagonalen måste hänsyn tas till åtkomlighet för räddningsfordon.  

Friytor  
Forsåker innehåller tydliga parker och platser som tillsammans bildar en väl integrerad helhetstruktur. 
De offentliga rummen ska vara av hög kvalitet och tåla ett aktivt och intensivt nyttjande. Marken 
behöver utnyttjas effektivt och resurshushållande. Inom kvartersmark anordnas bostadsgårdar för de 
boende. Mer utförlig beskrivning av parker och platser finns i kvalitetsprogrammet (Nyréns 2022-01-
27). 

Allmänna platser 
Friytorna i stadsdelens offentliga rum säkerställs i plankartan i form av Torg och Park. 

 
Torg: 

• Industrikärnans yttre miljö inklusive Forsetorget, Brukstorget, Vattentorget och Entréplatsen.  
• Torg intill kvarter 30 i anslutning till Kvarnbygatan 
• Mindre platsbildningar mellan kvarteren längs forsens östra sida samt längs Kvarnbygatan i 

planområdets norra del 
 
Park: 

• Rudströmska trädgården  
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Illustration som visar stråk och friytor (parker och torg) i Forsåker fullt utbyggt (utbyggnaden kräver fler 
detaljplaner än denna). Ungefärlig planområdesgräns illustreras med svart streckad linje. (Kvalitetsprogram, 
Nyréns, januari 2022).  
 
Torg 
I Forsåkers kärna ligger Industrigolvet som utgör en stor sammanhängande yta. Industrigolvet är 
sammanhållet till gestaltning men innehåller samtidigt platser med olika innehåll och karaktär. 
Industrigolvet ska bli Forsåkers dynamiska mötesplats och en viktig länk mellan Mölndals kvarnby 
och innerstad. Platsens yta är relativt plan i relation till den lutande omgivningen och ska hållas 
samman med material och uttryck, samt medge angöring och logistik. Industrigolvet innefattar också 
promenadstråk längs med ån som på olika sätt tillgängliggör vattnet för allmänheten. 
 
Industrigolvet består av en serie av mindre rum och platsbildningar där Forsetorget, Brukstorget och 
Vattentorget är de primära torgen. Forsetorget är entrépunkt till Industrigolvet norrifrån. En ny cykel-
bar ramp är tänkt att förbinda Industrigolvet med Forsebron och Kvarnbygatan. En hiss planeras också 
öka tillgängligheten mellan torget och Kvarnbygatan. Torget karaktäriseras av sin kulturmiljö och 
forsande vatten. Flera befintliga byggnader bevaras runt torget, inte minst byggnad 2 som med sin 
karaktäristiska gavel ger identitet till platsen. Platsen förbinds med en bro över ån vilket ger en genväg 
till Industrigolvet från skolan och högre upp längs backen från Ryet. Brukstorget mitt i industrikärnan 
har förutsättningar att bli en aktiv plats inramad av karaktärsrika byggnader där verksamheterna runt 
torget tillåts flöda ut och berika torget med både tillfälliga och mer bestående upplevelser. Vattentorget 
blir Forsåkers soliga centrala mötesplats. Torget öppnar sig mot söder och avses möta vattnet med 
flacka trappsteg så att det går lätt att komma i vattnet. Runt torget ges utrymme för publika lokaler och 
det soliga läget gör det till en attraktiv restaurangnod med uteserveringar. Torget ligger i 
skärningspunkten mellan huvudgatan Diagonalen och två av stråken genom kärnan vilket ger ett högt 
flöde av människor.  
 
Entréplatsen vid Kvarnbygatan blir planområdets viktigaste entrépunkt och är ett tydligt blickfång 
utefter Kvarnbygatan. Här låg historiskt den stora entrén till pappersbruket som var en viktig 
samlingsplats. Entréplatsens markmaterial och möblering är en del av Industrikärnan och följer dess 
gestaltningsprinciper. Det gäller även körfält för in- och utfart till parkeringsnoden vilka bör utformas 
som en integrerad del av torgmiljön.  
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Effektmål och principer för torgens utformning beskrivs mer utförligt i kvalitetsprogrammet (Nyréns, 
januari 2022). 
 
Park 
Planområdet innehåller en stadsdelspark, Rudströmska trädgården, som utgörs av den befintliga 
Rudströmska villans trädgård och ytan runt den befintliga byggnaden Stenladan. Parken ska bevara sin 
karaktär av trädgård med stora uppvuxna träd som bevaras, nya perenna planteringar och gräsytor för 
lek, spontanidrott och spel. Trädgården blir ett viktigt besöksmål för så väl boende och besökare sin 
för elever från skola och förskolor. Därför behöver miljön utformas kvalitativt för att tåla ett högt 
slitage. Tillsammans med skolgården och förskolan bildas en zon för rekreation och parkvistelse som 
kommer användas av både boende, skola och besökare.  
 
All allmän platsmark inom Forsåker kan användas av förskola/skola men särskilt parken kommer att 
tillföra viktiga rekreativa och pedagogiska värden till skolverksamheten. För att parken ska uppnå 
lämpliga bullernivåer krävs enligt bullerutredningen att bullerskydd uppförs mot Skolgatan. Det är av 
stor vikt att dessa bullskydd utformas omsorgsfullt så att de inte påverkar upplevelsen av parkmiljön 
eller kontakten och kommunikationen mellan gatan och parken allt för negativt. 
 
Möjlighet till odling i liten skala finns inom parkmarken, men ska endast ske i tillförd jord i parkerna 
pga att markmiljön inte är tillfredställande för odling med direktkontakt med marken. Mer utförlig 
beskrivning av parker och plaster finns i kvalitetsprogrammet (Nyréns, januari 2022).  
 
Gröna gränder 
Planområdets minst trafikerade gator, de gröna gränderna, är gator kantade med planteringar och med 
begränsad biltrafik där även oskyddade trafikanter kan röra sig enkelt och tryggt mellan målpunkter. 

Bostadsgårdar 
Den slutna kvartersbebyggelsen skapar möjligheter för skyddade innergårdar för utevistelse och socialt 
umgänge. Gårdarna i förslaget säkerställer friytor för boende. På platta tak kan takterrasser anläggas 
vilket till viss del kan komplettera gårdarna. Gårdarna är, med några få undantag, inte underbyggda 
med garage, utan har goda förutsättningar att vara planterade, gröna och viktiga närsociala rum för de 
boende i kvarteret. För att säkerställa att kvarteren bidrar till målet om en hållbar och grön stadsdel 
används överenskommen grönytefaktor (GYF) som ett verktyg, samt säkerställande av en viss del 
vegetationstak på byggnader. Komplementbyggnader på gårdar är dessutom begränsade för att 
säkerställa friytor för boende. Bostadsgårdarna planeras att vara gemensamma gårdar som inte ska 
privatiseras med exempelvis privata uteplatser för enskilda lägenheter. Mer utförlig beskrivning av 
bostadsgårdar finns i kvalitetsprogrammet (Nyréns, januari 2022). 
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Illustration som visar gröna stråk och platser i Forsåker fullt utbyggt (utbyggnaden kräver fler detaljplaner än 
denna). Ungefärlig planområdesgräns illustreras med svart streckad linje. (Kvalitetsprogram, Nyréns, januari 
2022).  

Natur 
En mindre del av befintliga naturvärden inom planområdet bevaras och skyddas genom planförslaget. 
Det handlar dels om Rudströmska trädgården med de två biotopskyddade alléer vilka avses bevaras 
inom användningen PARK, dels om själva Mölndalsån som bevaras som vattenområde. Inga nya 
naturområden föreslås genom planförslaget. Däremot avses de gator, torg och bostadsgårdar som 
möjliggörs genom planförslaget innehålla planteringar och träd vilket tillför naturvärden till området.  
    
Detaljplanens övriga konsekvenser för områdets naturvärden redovisas med hjälp av den framtagna 
miljökonsekvensbeskrivningen i avsnittet Konsekvenser. 
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Teknisk försörjning 

Vatten 
Som en förutsättning till vattenförsörjning av Forsåkersområdet kommer ny vattenledning planeras 
och anläggas i området. Ny ledning ansluts till befintligt nät i Järnvägsgatan i norr samt Brännåsvägen 
i söder. En förutsättning är att skapa rundmatningar i området för att ge god säkerhet i 
vattendistributionen. Hela planområdet ansluts till mellanzonen. 

Brandvatten 
Räddningstjänstens behov av vatten vid brandsläckning föreslås tillgodoses med hjälp av brandposter 
med avstånd om maximalt 150 meter. I detaljprojekteringsskedet ska samråd med räddningstjänsten 
hållas för behov och optimal placering av brandposter. Eventuella sprinkleranläggningar inom 
fastigheterna får inte direktanslutas till det kommunala dricksvattennätet utan ska anordnas inom 
respektive fastighet där behovet finns med t.ex. tankar eller dylikt. 

Avlopp 
I framtaget förslag för avledning av spillvatten har en målsättning varit att minimera antalet 
spillvattenpumpstationer för Forsåkersområdet och att inte korsa Mölndalsån inom området med 
självfallsledningar. Spillvattnet för bebyggelsen inom Forsåkersområdet föreslås avledas med 
självfallssystem till en eller två pumpstationer i den västra delen av Forsåkerområdet (utanför 
planområdet). Tryckledning från stationerna leder spillvatten norrut till befintlig självfallsledning i 
korsningen Järnvägsgatan och Kvarnbygatan. Pumpstationer ska placeras med hänsyn till kommande 
planering. 

Dagvatten 
Detaljplaneförslaget innebär att fler ytor hårdgörs, vilket ger en ökad avrinning. I 
dagvattenutredningen (Markera 2021-09-10) har framtida nederbördsmängder beräknats och utgått 
ifrån regnflöden med en återkomsttid på 30 år och en varaktighet på 10 min som det dimensionerade 
regnet.  För att ta hänsyn till framtida klimatförändringar och ökade nederbördsmängder har en 
klimatfaktor på 1,25 (+ 25 %) använts i samtliga flödes- och fördröjningsberäkningar. Med 
fördröjningskravet på 20 mm per m² beräknas flödet till cirka 2400 l/s (exklusive fördröjning på 
kvartersmark) när Forsåkerområdet är fullt utbyggt.   
 
Istället för att dagvattnet leds direkt till dagvattenledningar förespråkas öppna (gröna) 
dagvattenlösningar där vattnet hanteras så nära källan som möjligt genom fördröjning och 
omhändertagande (Dagvattenutredning, Markera, rev. 2021-09-10). Detta går också i linje med 
kommunens dagvattenpolicy (Mölndals Stads Miljömål 2022, främst mål 6 och 8), som utgår ifrån att:  

• Dagvatten ska ses och utnyttjas som en positiv resurs i stadsbyggandet. 
• Dagvattnet ska omhändertas och renas nära källan. 
• Hantering av dagvatten ska ske med robusta system så att störningar för människors hälsa och 

miljö i vatten och mark minimeras. 
• Dagvattenflöden ska reduceras och regleras så att belastning på ledningsnät och recipienter 

begränsas. Recipientens känslighet för flöde och föroreningar ska beaktas i val av lösningar. 
 
I dagvattenutredningen har därför ett fördröjningskrav för dagvatten inom Forsåkerområdet satts till 20 
mm/m2 hårdgjord yta för både allmän plats och kvartersmark. Privata aktörer ansvarar för 
dagvattenhantering inom kvartersmark och Mölndals Stad ansvarar för dagvattenhanteringen inom 
gatumark och allmän platsmark. För upplägget av hantering och avledning av dagvattnet till 
Mölndalsån, på kvartersmark respektive allmän platsmark, föreslås följande:  

1. Lokalt omhändertagande (Privat mark/Kvartersmark/Exploatören) 
2. Fördröjning och rening nära källan (Allmän plats/Mölndals Stad) 
3. Trög avledning (Allmän plats/Mölndals Stad) 
4. Samlad fördröjning och rening (Allmän plats/Mölndals Stad) 
5. Avledning till Mölndalsån (Allmän plats/Mölndals Stad) 
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Dagvattenhantering inom allmän platsmark 
Kommunen ansvarar för fördröjning inom allmän platsmark. Dagvattenhantering inom allmän 
platsmark ska kännetecknas av fördröjning och rening nära källan, trög avledning samt samlad 
fördröjning och rening. 
 
Utredningen visar att det finns goda möjligheter och valmöjligheter till gröna renings- och 
fördröjningsmetoder för att uppnå en god dagvattenhantering för allmän platsmark på framför allt den 
södra sidan av Mölndalsån. Allmän plats inom det gamla fabriksområdet samt i Kvarnbygatan norr om 
Mölndalsån har sämre möjligheter och färre valmöjligheter till gröna renings- och 
fördröjningsmetoder. Inom dessa ytor kommer underjordiska fördröjningsmetoder som t.ex. stenfyllda 
hålrumsmagasin vara nödvändiga för att dels uppfylla fördröjningskravet dels för att ge en god rening. 
Vid val av underjordiska metoder är det av stor vikt att de anläggs ovan grundvattennivån för att hela 
den tänkta fördröjningsvolymen ska kunna nyttjas. Vidare föreslås den del av Mölndalsån som är 
kulverterad att öppnas upp för att synliggöra åns hela sträckning genom området. Synligt dagvatten ger 
en större förståelse för var vattnet tar vägen samt bidrar till en trevligare stadsbild. 
 
Cirka 70 % av behovet av fördröjning inom allmän platsmark beräknas kunna uppnås genom 
fördröjning i öppna gröna lösningar (uppskattningen baseras på de gröna ytor som redovisas i 
strukturplanen). Som extra åtgärd för att uppnå en grön dagvattenhantering inom området i sin helhet 
föreslås även att åtgärderna inom allmän platsmark, främst på den södra sidan av Mölndalsån, 
”överdimensioneras” där så är möjligt. Detta innebär således att vissa delar av området kommer att få 
en överkapacitet för att kunna kompensera för de delar som har sämre möjligheter till en grön rening- 
och fördröjning. Övrigt fördröjningsbehov inom allmän platsmark kan möjliggöras med tekniska 
anläggningar som exempelvis underjordiska fördröjningsmagasin. 
 
Se dagvattenutredningen (Dagvattenutredning, Markera, rev. 2022-10-20) för mer utförlig beskrivning 
av de tekniska lösningarna avseende exempelvis ledningar, rännor, brunnar, erosionsskydd etc.. 
 
Dagvattenhantering inom kvartersmark 
Exploatörerna ansvarar för fördröjning på kvartersmark. Gröna fördröjningsmetoder ska eftersträvas 
för att uppnå trivsamma utomhusmiljöer och rening. I avtal säkerställs krav på fördröjning av 
dagvatten och att gröna fördröjningsmetoder ska eftersträvas. De kvarter som inte har kvartersmark att 
anlägga dagvattenanläggningar på får med servitutsavtal anlägga fördröjningsåtgärder på allmän 
platsmark. För dessa fall (byggnad 213, 217, Stenladan, kvarter 21, kvarter 23 och kvarter 30) föreslås 
rörmagasin som underjordiska fördröjningsmetoder. Detta då de kan hantera störst volym dagvatten på 
minst yta. Att hantera kvarterens dagvatten genom öppna lösningar är ej möjligt då det inte finns 
tillräckligt med yta inom den allmänna platsmarken för det. 
 
Takytor som sluttar mot allmän plats kan kopplas på kommunens dagvattenledning om motsvarande 
volym fördröjs inom resterande del av kvartersmarken. Det finns alltså inget krav att föra sådant 
takvattnen tillbaka in på gårdarna om ”kompensation” sker på detta sätt inom kvartersmarken. Detta 
förutsätter dock att det inom allmän platsmark finns tillräcklig överkapacitet för att kunna ta hand om 
tillskottet från det aktuella kvarteret. 
 
För att skapa bättre förutsättningar för grönytor och dagvattenhantering inom kvartersmark har en 
generell planbestämmelse införts på plankartan. Planbestämmelsen säkerställer att, inom 
egenskapsområden med prick- och korsmark, ytor avsätts för hantering av dagvatten. Detta genom att 
50 % av dessa ytor ska möjliggöra infiltration av dagvatten. Planbestämmelser om planterbart bjälklag 
och gröna tak medverkar också till mindre hårdgjorda ytor och en bättre dagvattenhantering inom 
kvartersmark.  
 
Nya bebyggelsekvarter med gårdar har goda möjligheter och valmöjligheter till gröna 
fördröjningsmetoder för att uppfylla det ställda fördröjningskravet på 20 mm. Kvarter inom t.ex. det 
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gamla fabriksområdet med avsaknad av gårdsmiljöer har sämre möjligheter och färre valmöjligheter. 
För kvarter utan gårdsmiljö återstår åtgärder på taken genom exempelvis gröna tak eller grusade tak 
för att uppfylla fördröjningskravet med gröna lösningar. Kombinationer av gröna fördröjningsmetoder 
och underjordiska fördröjningsmetoder t.ex. dagvattenkassetter, rörmagasin eller stenfyllda 
hålrumsmagasin kommer i vissa lägen att vara aktuella för att uppfylla fördröjningskravet. 
 
Höjdsättning inom kvartersmarken ska utföras så att regnmängder vid extremflöden, d.v.s. flöden som 
uppstår utöver vad den föreslagna dagvattenanläggningen är dimensionerad för, ska föras ut på 
gatumark mot sekundära avrinningsvägar. I de fall där kvarteren har slutna gårdar ställs det extra höga 
krav på ett fungerande och väl utformat avledningssystem för att säkerställa en säker avledning ut från 
gården till allmän platsmark.  
 
Omläggning av befintliga dagvattenledningar krävs för att möjliggöra byggnation inom vissa kvarter. 
Se dagvattenutredning (Markera, rev 2022-10-20) för vilka kvarter som kräver detta. 
 
Extrema flöden  
För att kunna hantera extremflöden in mot området och inom området har sekundära rinnvägar säkrats 
upp för avledning på markytan. Detta har skett genom att skapa en bård för att förhindra en ytlig 
avrinningsväg genom det nya Forsåkersområdet. I vissa känsliga punkter i utkanten av 
Forsåkerområdet har ytvattenstopp föreslagits som en styrning av dagvattnet. Gatornas förslag till 
höjdsättning har studerats och anpassats för att medge en ytlig avrinning vid extremflöden samt för att 
leda dagvatten bort från bebyggelsen. Det är också viktigt att säkerställa dagvattenhanteringen för 
gårdsmiljöer med en ytlig avrinningsväg (sekundära rinnväg) ut från gården till allmän platsmark (se 
även Dagvattenhantering inom kvartersmark). 
 
Närmare detaljprojekteringsskedet behöver kanaldelen för Mölndalsån studeras vidare. Håltagningar i 
murarna kan behövas för att avleda ytvatten för att minimera risken för oönskad uppdämning. För att 
skydda framtida bebyggelse kommer flödet i Mölndalsån genom området att begränsas genom att 
merparten av vattnet vid högre flöden kommer att ledas förbi området via bypassledningar. 
 
Föroreningar  
Med föreslagen dagvattenhantering visar föroreningsberäkningar att exploateringen av 
Forsåkerområdet kan ske utan någon påverkan av vattenkvaliteten i Mölndalsån (Dagvattenutredning, 
Markera, rev. 2021-09-10). Föroreningsberäkningar visar att det sker en minskning av mängd och 
koncentration av kvicksilver vid framtida markanvändning med föreslagen rening jämfört med 
befintlig markanvändning. Detta ger en nettoeffekt av lägre belastning på Mölndalsån avseende 
kvicksilverföreningar och därigenom en förbättring av den kemiska ytvattenkvaliteten.  
 
Mängden PBDE anses inte öka med ändrad markanvändning. Ökningen av bensen är liten och anses 
inte påverka bedömningen av Mölndalsån som ett vattendrag med god kemisk ytvattenstatus.  

Avfall 
Forsåker ska förberedas för ett system med avfallsrum på kvartersnivå, med plats för att hantera flera 
fraktioner. Avfallsutrymmena ska dimensioneras enligt riktlinjer från Avfall Sverige (för närvarande 
Handbok för avfallsutrymmen, rapport 2018). 
 
Se ovan under Trafik, Renhållning och leveranser avseende transportvägar för avfallsfordon. 
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Fjärrvärme/Fjärrkyla 
Mölndal Energi planerar för försörjning av området med både fjärrvärme och fjärrkyla. Nytt nät inom 
området kommer anslutas till befintliga ledningar i närområdet. 
 
Fjärrkyla kommer byggas ut inom planområdet och kommer inledningsvis att drivas med en temporär 
kylmaskin som förser ett lokalt nät i Forsåker. På sikt, när Forsåkerbron byggs, kommer Forsåker att 
anslutas till Mölndal Energis fjärrkylasystem. 

El och tele 
När detaljplanen vunnit laga kraft kommer planområdet att ingå i Mölndal Energis 
koncessionsområde. För att försörja det framtida området med el krävs investeringar både inom och 
utanför planområdet. 
 
Nya högspänningsledningar kommer att förläggas från Rävekärr för att möjliggöra utbyggnaden av 
detaljplanen. 
 
Inom planområdet byggs ett nytt elnät ut. Det kommer bestå av flera transformatorstationer inhysta i 
byggnader men även fristående stationer. Detta möjliggörs i planen genom användningen E1. 
 

Tekniska anläggningar utanför planområdet 
Ett antal anläggningar utanför planområdet kommer att behövas för planområdets funktion. 
 

• Underjordisk infrastrukturutbyggnad i form av va-, fjärrvärme, el, opto för anslutning av 
området till befintliga nät. Placeras inom allmän plats eller mark planlagd som 
industriändamål i befintliga planer. 

• Transformatorstation väster om Diagonalen (varaktig placering för försörjning av kvarter öster 
om Diagonalen samt pumpstationer). Bygglovprövas utifrån befintlig detaljplan, placeras 
inom mark planlagd som industrianvändning. 

• Två pumpstationer för spillvatten med ledningsdragning från planområdet till dessa. 
Ledningar från pumpstationerna till anslutande befintligt nät. Bygglovprövas utifrån befintlig 
detaljplan, placeras inom mark planlagd som industrianvändning. 

• Åtgärder behöver göras i den kommande Åparken för fördröjning och rening av dagvatten. 

Övriga åtgärder  

Radon 
Byggnader ska utföras radonskyddade enligt Boverkets anvisningar, vilket innebär att golv och väggar 
ska göras täta mot marken. Det radonskyddade utförandet säkerställs i bygglovs- och 
genomförandeskedet i enlighet med BBR. 

Trafikbuller 
I en trafikbullerutredning för planområdet (WSP, 2021-08-12, reviderad 2022-10-12) har bullernivåer 
för två scenarier studerats. Scenario 1 visar bullernivåer för utbyggnaden av detaljplan Forsåker 
Nordöstra delen (denna detaljplan) utan Götalandsbanan och med befintlig spårdragning. Scenario 2 
visar bullernivåer när hela Forsåker är utbyggt samt när Götalandsbanan är byggd. I scenario 1 är 
befintliga bullerskärmar mot E6/E20 inkluderade, och i scenario 2 är även nya framtida bullerskärmar 
mot E6/E20 inräknade. Befintliga bullerskärmar längs Västkustbanan, norr om planområdet samt 
bullerskyddsskärm på Mölndals bro, har även inkluderats i beräkningarna för båda scenarierna. 
Bullerutredningen visar att Forsåker exponeras för buller från framför allt Västkust-/Götalandsbanan, 
E6, Kvarnbygatan och planerade lokalgator, samt att ljudnivåerna i de västra delarna av planområdet 
är höga.  
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I scenario 1 bedöms ekvivalentnivån 
överskrida riktvärdet 60 dBA vid fasad 
på flera av de planerade kvarten. Detta 
gäller främst för de kvarterssidor och 
byggnader som vetter mot Diagonalen, 
Kvarnbygatan och mot 
järnvägen/E6/E20. Bäst förutsättningar 
har kvarteren som ligger i planområdets 
centrala delar.  
Det bedöms vara möjligt att ordna 
uteplatser utan åtgärder på innergård och 
i enlighet med bullerförordningen i slutna 
kvarter. För fristående byggnader är den 
möjligheten begränsad. För fristående 
byggnader och i de lägen där riktvärdena 
överskrids rekommenderas lokala 
avskärmningar för att uppnå goda 
ljudnivåer. Placeras uteplatser på tak 
krävs i de flesta lägen skärmning.  
 
Sammantaget görs bedömningen i 
bullerutredningen att det för scenario 1 
(denna detaljplan och där 
Götalandsbanan ej är utbyggd) är möjligt 
att uppföra bostäder i större delen av 
planområdet i enlighet med gällande 
riktvärden med vissa anpassningar: 

• Majoriteten av kvarteren och de befintliga byggnaderna bedöms kunna exploateras med fri 
utformning av interiöra planlösningar.  

• Flertalet mindre och större delar av kvarter som vetter mot bl.a. Diagonalen och Kvarnbygatan 
bedöms kunna exploateras men med anpassade planlösningar på ett eller flera våningsplan där 
hälften av bostadsrummen är vända mot en sida där 55 dBA ekvivalentnivån och 70 dBA 
maxnivå inte överskrids. 

• Endast mindre delar av kvarter som vetter mot bl.a. Diagonalen och Kvarnbygatan bedöms ha 
begränsade möjligheter för bostadsexploatering på ett eller flera våningsplan (endast mindre 
lägenheter <35m² och/eller bostadskomplement). 

 
Bullerutredningen visar att den bebyggelse som föreslås med bostadsanvändning är lämplig ur 
bullersynpunkt. I vissa fall krävs anpassade planlösningar där bostadsrummen vänds mot en sida där 
55 dBA ekvivalentnivån och 70 dBA maxnivå inte överskrids. I enstaka fall kan mindre delar av 
kvarter enbart nyttjas för lägenheter under 35 kvm eller inte nyttjas för bostäder alls. Detta kan beröra 
kvarter 9, 10 och 32, se beskrivningar nedan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Illustration över möjligheten att planera bostäder utifrån 
beräknade ljudnivåer vid fasad i scenario 1.  

I kv. 09 bedöms bostäder kunna byggas 
utan större anpassningar i större delen av 
kvarteret. På det översta planet i 
kvarterets sydvästra hörn överskrids 60 
dBA ekvivalent ljudnivå mot gatan 
samtidigt som 55 dBA överskrids mot 
gården. Genomgående lägenheter kan 
därför inte planeras i denna del av 
kvarteret. I stället kan lägenheter under 
35 m2 planeras mot gata. Enkelsidiga 
lägenheter kan planeras fritt mot gården 
oavsett storlek.  
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Parker 
Naturvårdsverkets bedömer i sina riktlinjer att 45-50 dBA är tillräckligt för att uppnå bullerfrihet i 
parker. Alternativt kan ekvivalentnivåer 10-20 dBA lägre än omgivningsljudet godtas förutsatt 
ljudnivåerna i omgivningen inte förekommer alltför ofta eller är alltför höga. Ljudnivåerna för större 
delen av Rudströmska trädgården ligger på 50-55 dBA. För Vattentorget ligger ekvivalentnivån på 55-
60 dBA. För att skapa bättre ljudmiljö i parker kan bullerdämpande åtgärder i form av exempelvis 
gröna fasader och låga vägnära skärmar användas. Bullerskärm möjliggörs även i Rudströmska 
trädgården för att möjliggöra acceptabla bullernivåer.  
 
Skola och förskola 
Riktvärdena för pedagogisk verksamhet och lek (ekvivalentnivå 
<50 dBA, maxnivå <70 dBA) överskrids i vissa delar av 
skoltomten utan någon bebyggelse. Skolbyggnader inom kvarteret 
ska därför placeras så att de har en skärmade effekt. Bullerskärmar 
kan sedan krävas som ett komplement i de fall ljudnivån ändå 
överskrider riktvärdena. Bullerskydd kan också krävas på 
idrottshallens tak inom kv. 22, om denna yta avser att räknas som 
skolgård.  
 
Planbestämmelser i plankartan har införts i syfte att säkerställa 
gällande riktvärden för buller.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Kartan baseras på bullerutredningen (WSP 2021-06-16, rev. 2022-10-22) 
och visar hur stor andel av skol- och förskolegården som beräknas ha 
bullernivåer under 50 dBA (grön färg).  

I kv. 32 överskrids riktvärdena vid delar av fasaderna. Vid fasaderna som vetter mot Kvarnbygatan överskrider 
ekvivalentnivån 60 dBA. För majoriteten av våningarna i byggnaden som vetter mot Kvarnbygatan finns det möjlighet att 
bygga genomgående lägenheter. Undantag är på översta våningsplanet där det enbart finns möjlighet för byggnation av 
mindre lägenheter. Även vid husets kortsida västerut finns det utmaningar att anlägga genomgående lägenheter och 
mindre lägenheter bör istället övervägas.  

För kv. 10 kan lägenheter utformas 
fritt i den lägre byggnaden samt på 
flera plan i den högre byggnaden. På 
de översta 6 planen i den högre 
byggnaden, i kvarterets norra del, kan 
lägenheter under 35 m2 planeras då 
det troligtvis blir mycket svårt att 
planera större lägenheter eftersom 
ekvivalent ljudnivå är över 55 dBA vid 
de flesta fasader.  
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Bullerpåverkan på bostäder utanför planområdet 
För att jämföra bullerpåverkan på befintliga bostäder utanför planområdet kan scenario 1 och 2 (se 
ovan) jämföras med nollalternativet. Nollalternativet innefattar Forsåker som det ser ut idag men med 
trafikflöden på vägar och järnvägar för prognosår 2027. I detta scenario inkluderas inte någon planerad 
bebyggelse i beräkningarna och inte heller någon tillkommande trafik till följd av denna.  Enligt 
beräkningarna för nollalternativet varierar den ekvivalenta ljudnivån vid de befintliga bostäderna kring 
planområdet. Längs planens södra gräns är ljudnivån beräknad till 55-65 dBA ekvivalent och 70-80 
dBA maximal ljudnivå. Öster om planområdet är den beräknade ljudnivån något lägre; 55-60 dBA 
ekvivalent och 65-75 dBA maximal ljudnivå. Norr om planområdet förekommer de högsta 
ljudnivåerna enligt beräkningarna; ljudnivån är beräknad till 60-65 dBA ekvivalent och 70-80 dBA 
maximal ljudnivå.  
 
Scenario 1 medför enligt beräkningarna en lägre ekvivalent ljudnivå både längs planens norra och 
östra gräns, främst på grund av att de planerade byggnaderna skärmar ljudet. Söder om planområdet är 
den beräknade ekvivalenta ljudnivån i scenario 1 0-2 dB högre jämfört med nollalternativet. Detta 
beror på att trafiken på Kronogårdsgatan ökar. Den maximala ljudnivån är enligt beräkningarna något 
lägre norr och nordöst om planområdet, på grund av skärmade bebyggelse, men högre sydöst om 
området. Maximal ljudnivå söder om planen är 0-1 dB högre i scenario 1 jämfört med nollalternativet. 
Även de högre maximala ljudnivåerna beror på ökad trafikmängd.  
 
Enligt beräkningarna medför även Scenario 2 0-2 dB högre ljudnivå vid fasad söder om planen jämfört 
med nollalternativet. Även maximal ljudnivå ökar med 1-4 dB söder om planområdet. De högre 
ljudnivåerna beror på ökar trafikmängd på Kronogårdsgatan men även på den planerade 
utbyggnationen av järnvägen. Norr och öster om planområdet är både ekvivalent och maximal ljudnivå 
enligt beräkningarna mestadels lägre i scenario 2 än nollalternativet. 

Dagsljus och solljus 
Bebyggelsen som detaljplanen medger har i de flesta lägen tillräckliga möjligheter att uppnå gott 
dagsljus och uppfylla gällande dagsljuskrav vid projekteringen av kvarteren. Tillgången till direkt 
solljus på fasad är begränsad på de lägre våningsplanen som en konsekvens av kvartersstrukturen, men 
i de flesta lägen uppnås minst en timme direkt sol på fasad mellan kl 9 och 17 på vår-/höstdagjämning. 
Stor noggrannhet krävs överlag, vilket inte minst gäller balkonger/utskjutande byggnadsdelar. 
Slutsatser och rekommendationer för varje kvarter ges i sol- och dagsljusutredningen, se vidare 
Dagsljus- och solljusutredning, White, 2021-04-14. 

Verksamhetsbuller 
Ett kraftverk som utvinner elkraft från Mölndalsån planeras anläggas i byggnad 13. Mölndals stad och 
MölnDala Fastighets AB har ansökt hos mark- och miljödomstolen om tillstånd till vattenverksamhet 
avseende ombyggnad samt drift av vattenkraftverk. En utredning av kraftverkets bullerpåverkan har 
tagits fram utifrån planerad utformning och antaganden om byggnadens väggtjocklekar, -material, 
fönstertyper m m. Utredningen visar att verksamhetsbuller från kraftturbinerna kan väntas uppgå till 
37-40 dBA inom 10 m från byggnaden. Naturvårdsverkets vägledning avseende buller från industrier 
och verksamheter anger 50 dBA och högre dagtid och 40 dBA och högre nattetid som utgångspunkt 
för när olägenhet kan väntas uppstå för bostäder, skolor, förskolor och vårdlokaler (utomhus vid 
fasad). Närmaste planerade bostäder är drygt 20 m från kraftverksbyggnaden. Därmed bedöms 
verksamhetsbullret inte påverka möjligheten till uppförande av bostäder intill planera kraftverk.  

Risk från farligt gods och tågurspårning 
Följande riskkällor som kan innebära risk för människors hälsa och säkerhet har identifierats: 
 

- Transporter av farligt gods med bil på E6/E20 och med tåg på Västkustbanan 
- Mekanisk skada vid urspårning av tåg på Västkustbanan och Götalandsbanan 

 
Risker kopplade till tågurspårning har inte bedömts påverka planområdet på grund av det stora 
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avståndet mellan tågspåren och planområdet. 
 
För riskkällorna har olycksscenarier utretts och scenarier som innebär en oacceptabel risk har 
identifierats. Utifrån scenarierna har riskreducerande åtgärder arbetats fram och implementerats i 
detaljplanen så att den föreslagna markanvändningen inte blir olämplig ur ett risk- och 
säkerhetsperspektiv. 
 
Följande åtgärder föreslås vidtas för planområdet:  

• Kontorsfastigheter och därmed jämförbar bebyggelse förses med central manuell 
nödavstängningsmöjlighet på ventilationen i kombination med friskluftsintag placerade högt 
på oexponerad sida (ventilationsintag österifrån) av respektive byggnad.  

• Bostäder förses med möjligheter till avstängning av ventilationen, så att boende vid t.ex. ett 
VMA (Viktigt Meddelande till Allmänheten) själva kan stänga dörrar, fönster och ventilation i 
sin egen bostad.  

Risk för höga vattenstånd 
Översvämningsutredningen (Sweco, 2017-03-22) har visat att Mölndalsån, delen Forsebron-
Vattenplatsen i kanal och bypass-rör, med föreslagen utformning enligt erhållet tillstånd för 
vattenverksamhet, är väl dimensionerad för de beräknade höga flödena. Från Vattenplatsen och 
nedströms i planområdet, utgör kapaciteten i trummorna under Nämndemansgatan och under den före 
detta järnvägsbron direkt uppströms Nämndemansgatan, den kritiska sektionen. Vid extrema skyfall 
över Forsåker kommer sannolikt lokala översvämningar på markytan att inträffa. Genom att styra 
ytavrinningen med höjdsättning och konstruktioner, kan skaderisken minimeras. Detaljplanen reglerar 
höjdsättningen inom planområdet, men de tekniska lösningarna kan inte styras genom 
planbestämmelser. 
 
Av genomförda beräkningar att döma, kommer ingen översvämning i Forsåker att ske på grund av 
stigande havsvattenstånd, för tidshorisonten 2100.  

Risker kopplade till vattenkraftverk 
I planområdet finns ett vattenkraftverk som varit i bruk fram till år 1988. I och med omdaningen av 
Forsåkerområdet finns möjligheten att återstarta kraftverket för att kunna förse den nya stadsdelen med 
lokalt producerad förnyelsebar el. En riskutredning (Riskbedömning – Forsåker vattenkraftstation, 
Sweco, 2020-09-02) har tagits fram med syfte att identifiera och bedöma riskerna med 
vattenkraftverket i bygg- och driftskedet samt vid behov föreslå åtgärder för att begränsa dessa risker 
så att en tillfredsställande risknivå kan uppnås. 
 
Sammanfattningsvis bedöms inte riskerna för vattenkraftolycka, dammhaveri och dammbrott, 
fallolycka, översvämning, ras och skred, transport av farligt gods, sabotage och terrordåd respektive 
risker från närliggande verksamheter föranleda behov av riskreducerande åtgärder utöver befintliga 
skyddsåtgärder, staket och avspärrningar och de standarder som ska följas vid drift av vattenkraftverk. 
I anläggningsskedet ska entreprenadmaskiner och tankar ställas upp inom ett avspärrat område som 
inte ligger i direkt anslutning till å-fåran. 

Bergteknik 
Befintliga bergförhållanden ska beaktas vid sprängning, främst om nya bergslänter ska sprängas ut. 
Bergstabiliserande åtgärder i form av ingjutna bergbultar och bergrensning, samt skyddsåtgärder i 
form av nät kan bli nödvändiga för att förhindra blockutfall.  
Inför planerad bebyggelse av Forsåker rekommenderas att en bergteknisk inspektion utförs inom 
områden där bergöverytan blottläggs i samband med grundläggning. En bergteknisk besiktning 
behöver också ske efter sprängningsarbeten.  
 
Området klassas generellt som lågradonmark. Nya byggnader ska uppföras radonskyddande, det vill 
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säga med grundkonstruktion som inte ger uppenbara otätheter mot markluft.  
 
Beroende på höjdsättning och om terrassytan utgörs av berg rekommenderas att 
gammastrålningsmätning utförs över terrassnivå i samband med byggnation. 

Risk för skred / släntstabilitet  
För att erhålla tillfredställande säkerhet mot stabilitetsbrott för befintliga slänter utefter Mölndalsåns 
södra sida krävs stabilitetsförbättrande åtgärder. Under 2021 har stabilitetsförbättrande åtgärder utförts 
i form av avschaktningar och avflackning av de branta slänterna på Mölndalsåns södra och östra sida. 
Stabilitetshöjande åtgärder kommer att utföras utmed åkanten nedströms planområdet innan 
detaljplanen antas. Åtgärderna är vidtagna och utgör därmed ”befintliga förhållanden”. Den befintliga 
stabiliteten inom området uppnår därmed erforderliga krav utifrån de belastningsrestriktioner som 
redovisas på planskiss nedan (Geoteknik detaljplan nordöstra delen PM, AFRY, 2021-12-22). 
 
Under detaljplanens genomförande görs marksaneringar, urgrävning för byggnation av kvarter samt 
höjdsättning av allmän plats vilket får till följd att markytan sänks ytterligare och planområdet blir 
därmed ytterligare stabiliserat efter exploateringen. Med höjdsättning och nyttjande av ytor enligt 
detaljplanen erfordras därför ingen lastbegränsning inom området avseende stabilitetssynpunkt. 
Området bedöms då klara tillkommande laster ur stabilitetssynpunkt under förutsättningar att planerad 
bebyggelse grundläggs med metoder som innebär att nollbelastning uppnås för släntstabiliteten. Vid 
alla schaktarbeten under olika arbetsskeden i samband med utbyggnaden av området måste 
släntstabiliteten beaktas i nära samarbete med geoteknisk expertis. Detta gäller speciellt vid schakter i 
nära anslutning till branta erosionsslänter. Området mest känsliga område är de centrala delarna 
omkring Mölndalsån där all planerad bebyggelse inte ska ha negativ inverkan på stabiliteten, detta 
genom exempelvis grundläggning på spetsbärande pålar.  
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Planskiss som redovisar ungefärligt de områden (markerade i lila och gult) där det efter redan utförd 
avschaktning/ avflackning finns belastningsrestriktioner och som utgör befintliga förhållanden vid 
detaljplanens antagande. Stabilitetshöjande åtgärder har även gjorts i form av en tryckbank vid släntfot 
(brunt område) samt i form av förstärkningsåtgärder i åkanten nedströms planområdet (lila linje). 
(Geoteknik detaljplan nordöstra delen PM, AFRY, 2021-12-22). 
 
För att säkerställa att kommande ny bebyggelse utförs i enlighet med förutsättningarna i den 
geotekniska utredningen är planbestämmelser införda för kvartersmark omkring Mölndalsån och inom 
planområdets södra delar. Generellt för alla områden, allmän plats och kvartersmark, är att om 
stödkonstruktion eller stabilitetsförbättrande åtgärder anläggs kan det innebära att markbelastning 
förändras. Maximal markbelastning regleras därför inte i plankartan då det är olämpligt att låsa 
områdets utformning i ett tidigt skede innan detaljprojektering har skett. För att säkerställa 
totalstabiliteten inom kvartersmark, där det ej regleras markhöjder i plankartan, finns istället 
skyddsbestämmelser, utökad marklovplikt och bestämmelser om tekniskt utförande.  
 
En förutsättning i den geotekniska utredningen är att bebyggelse inte ska påverka släntstabiliteten 
negativt. En planbestämmelse finns därför för större byggnadskroppar inom släntområdet om att all 
last ska föras ned till fast botten alternativt lastkompenseras. Bestämmelsen ger flexibilitet i val av 
grundläggningsmetod men tydliggör kravet av att släntstabiliteten inte får påverkas negativt. 
 

b1  All last ska föras ned till fast botten alternativt  lastkompenseras 
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I samband med utbyggnad av kvartersmark kan uppfyllnad av gårdar och/eller andra schakt- eller 
utfyllnadsarbeten krävas. Inom släntområdet finns en skyddsbestämmelse som anger att markens 
totalstabilitet ska säkras genom anläggande av stödkonstruktion alternativt genom annan geoteknisk 
åtgärd, exempelvis begränsade släntlutningar i kombination med lastkompensering, som säkerställer 
att tillfredsställande totalstabilitet uppnås. Åtgärder bör tas fram, och godkännas, i dialog med 
geoteknisk expertis. Inom område med skyddsbestämmelsen finns också en utökad marklovplikt för 
schakt- och utfyllnadsarbeten. Vald metod ska framgå i marklovansökan och kunna verifiera att 
tillfredsställande totalstabilitet uppnås. Där komplementbyggnader tillåts ska dessa uppföras med lätta 
konstruktioner med liten påverkan på stabiliteten, vilket säkerställs genom en utförandebestämmelse 
som förskriver att komplementbyggnader ska uppföras i träregelkonstruktion. Detta i kombination 
med begränsad utbredning för komplementbyggnader säkerställer liten påverkan på släntstabiliteten. 
 

b2  Komplementbyggnader ska uppföras med träregelkonstruktion 
  

m2  Markens totalstabilitet ska säkras genom anläggande av stödkonstruktion eller 
begränsade släntlutningar i kombination med lastkompensering som säkerställer 
att tillfredsställande totalstabilitet uppnås. 

   
a2  Marklov krävs även för schakt- och utfyllnadsarbeten. 

 
Enligt den geotekniska utredningen behöver erosionsskyddet längs hela Mölndalsåns sträckning ses 
över. Mölndalsån kommer även fortsättningsvis att till stor del att vara kanaliserad och ligga i tråg av 
betong eller i en stensatt kanal. Nedströms planområdet, där Mölndalsån går nedskuren i marken med 
branta åkanter, har förstärkande åtgärder utförts, enligt ovan redovisat, för att säkerställa att indirekt 
påverkan inte kan ske på planområdet genom skred.    

Luftmiljö 
Beräkningar av luftföroreningshalter har gjorts för nuläge och två framtidssituationer: när hela 
planområdet är utbyggt och för helt utbyggt Forsåker (förutsätter ytterligare detaljplaner utöver 
denna). För att uppskatta ett värsta fall har beräkningar gjorts med en prognostiserad trafikmängd för 
år 2040, utan teknikutveckling (emissionsfaktorer från 2019) och bakgrundshalter från 2017 - 2019. 
 
Syftet med beräkningarna är att utreda om det föreligger risk att miljökvalitetsnormer (MKN) för 
kvävedioxid (NO2) samt partiklar (PM10) överskrids inom planområdet. 
 
Avseende partiklar klarar alla beräkningspunkter miljökvalitetsnormerna. För kväveoxid klaras 
miljökvalitetsnormerna i alla punkter utom en punkt på Kvarnbygatan i scenariet helt utbyggt Forsåker 
samt utan teknikutveckling. Framtida urbana bakgrundshalter för NO2 kommer med stor sannolikhet 
att avta jämfört med dagens nivå. Teknikutveckling kommer minska fordonens utsläpp och reducera 
lokala emissioner. Det innebär att totalhalten av NO2 med stor sannolikhet kommer att minska i 
framtiden vilket skulle betyda att både MKN och miljömål bör kunna uppnås. Beräknat värsta fall-
scenario bör ses som konservativt räknat.  
 
Förorenad mark och föroreningar i byggnader 
Vid fördjupad riskbedömning avseende föroreningar påvisades att det finns ett behov av riskreduktion 
inom området inför exploatering, för att skydda människors hälsa och miljön. Inför exploatering har 
förslag på övergripande samt mätbara åtgärdsmål tagits fram i samråd med tillsynsmyndigheten.  
Nedan beskrivs föreslagna övergripande mål (ÅF Infrastructure, 2015 - tillhörande planprogrammet) 
och hur de ska uppfyllas med föreslagen plan och åtgärder under byggtiden: 
 

• Människor ska kunna bo och vistas inom området utan risk för oacceptabla hälsorisker.  
Åtgärdsmålet uppfylls genom riskreducerande schaktsanering i kombination med teknisk 
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schakt. Hantering av eventuellt förorenade massor, återanvändningsmassor, betong och 
länshållningsvatten styrs av ett miljökontrollprogram och en plan för rivning. För att 
säkerställa markens lämplighet för byggande har det i plankartan införts en planbestämmelse 
om att startbesked inte får ges för bygglov förrän föroreningar i mark och byggnaderna har 
avhjälpts.  
 

• Odling ska kunna förekomma inom parkområden och bostadsmark utan risk för oacceptabla 
hälsorisker. 
Det har bedömts att naturvärdena i parkområdena är mer värdefulla än möjligheten att odla 
direkt på marken. Odling kan ske utan åtgärder i kragar eller lådor.  
 

• Skydd av markmiljön ska säkerställas för respektive markanvändningstyp och djup.  
För att säkerställa markens lämplighet för byggande har det i plankartan införts en 
planbestämmelse om att startbesked inte får ges för bygglov förrän föroreningar i mark och 
byggnaderna har avhjälpts. 
 

• Byggnader med bevarandevärde ska kunna anpassas och användas inom verksamhetsområden 
utan att oacceptabla risker hälsorisker uppkommer.  
Befintliga byggnader som ska vara kvar har undersökts avseende risker med föroreningar i 
byggnadsmaterial och jord under byggnader. Kompletterande undersökning av byggmaterial har utförts 
under 2017-2019 för att säkerställa kunskapen gällande farliga ämnen i byggnaderna och att dessa 
hanteras korrekt under byggskedet. Plankartan medger flera alternativa markanvändningar, som skulle 
kunna vara möjliga att etablera om kravet för bostäder inte kan uppfyllas. 
 

• Betong från byggnader som rivs ska, efter utsortering av förorenad betong och armeringsjärn, 
kunna återanvändas som fyllnadsmaterial inom området utan att miljörisker uppkommer.  
Allt byggnadsmaterial ska hanteras på ett miljöriktigt sätt. Förorenad betong ska 
transporteras till godkänd behandlingsanläggning/deponi. I enlighet med beslut från 
miljöförvaltningen ska återanvändning av godkänd betong kunna utföras inom området.  
 

• Målsättningen är att Mölndalsåns vattenkvalitet långsiktigt ska förbättras genom omvandling 
av området. 
För att inte försämra Mölndalsåns skyddsvärde så ska de riktlinjer och riktvärden för utsläpp 
av förorenat vatten som har tagits fram av Miljöförvaltningen i Göteborg (R2013:10) följas 
avseende utsläpp av länshållningsvatten. Framtida verksamhetsutövare ska visa hur man 
avser att hantera, eventuellt rena samt kontrollera länshållningsvattnet före utsläpp. 

 
• Exploateringen ska utföras på ett hållbart sätt så att schakt, transporter och 

materialförbrukning minimeras.  
Återanvändning av lokala massor bör främjas. För återanvändning av lokala massor från 
området ställs krav avseende föroreningshalter i jord.  
 

• Från markföroreningssynpunkt delas området in i tre markanvändningstyper: bostadsmark av 
stadskaraktär, parkmark och verksamhetsområden inklusive gatumark 
De användningar som plankartan medger kan sorteras in under dessa tre 
markanvändningstyper. 

Skyddsrum 
I byggnad 110 som föreslås rivas finns ett skyddsrum som behöver ersättas. Nytt skyddsrum planeras i 
lämplig byggnad i industrikärnan. Processen för ersättning av skyddsrummet ska ske i dialog med 
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB). 
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Konsekvenser 

Miljökonsekvenser  
En strategisk miljöbedömning har genomförts för att integrera miljöaspekter i planering och 
beslutsfattande så att en hållbar utveckling främjas. I detta arbete har en miljökonsekvensbeskrivning 
upprättats. 

Nollalternativ 
Detaljplanen har utretts utifrån flera miljöaspekter och jämförelser har skett mellan föreslagen plan 
och med nollalternativet. I en miljökonsekvensbeskrivning ska nollalternativet beskriva vad som 
händer med området om utbyggnadsförslaget inte kan genomföras. Nollalternativet ska användas som 
en jämförelse med utbyggnadsförslaget i konsekvensbedömningen och beskriva vad skillnaden är med 
och utan en ny detaljplan för området.  
 
Nollalternativet i planen är att området inte får en ny gällande detaljplan och fortsätter omfattas av 
befintliga gällande detaljplaner med industriell verksamhet samt handel i vissa mindre delar som 
tillåten markanvändning. Nollalternativet utgår från att området kommer att bebyggas för någon form 
av industriell verksamhet. Området skulle fortsättningsvis inte vara mer tillgängligt för allmänheten än 
idag. 
 
År 2019 erhölls ett tillstånd för vattenverksamhet gällande flytt och ombyggnad av Mölndalsån och 
anläggande av ”bypass-rör” m.m. inom Forsåker (Vänersborgs tingsrätt Mark- och miljödomstolen, 
2019). Dessa arbeten kan utföras redan enligt nu gällande detaljplan och har påbörjats. Vid ett 
nollalternativ kommer alltså dessa arbeten att vara utförda, Mölndalsån kommer vara öppnad i delar 
som idag är kulverterad, bypass-rör kommer vara anlagda, erosionsskydd i ån kommer vara upprustade 
och kompensationsåtgärder i form av bland annat lekbottnar för lax och öring, som fastställts i 
tillståndet, kommer vara utförda (utanför planområdet). 
 
Industrikärnan i Forsåker är utpekad som ett kulturhistoriskt viktigt område i Mölndal. Bebyggelsen i 
området är grunden till det kulturhistoriska värdet men området har idag inget juridiskt skydd utöver 
att de är utpekade i kulturmiljöprogrammet (Mölndals stad, 2018). Kulturmiljöprogrammet innebär att 
vid ett beslut om bygglov måste byggnadsnämnden ta ställning till om byggnaden har ett sådant värde 
att den anses vara särskild värdefull och om detta värde påverkas av den ansökta byggnationen. För att 
skydda byggnaderna ytterligare behövs skydd i detaljplan, vilket inte kommer förverkligas i ett 
nollalternativ. Risken är stor att de gamla bruksbyggnaderna kommer i konflikt med nya byggnader 
vid exploatering av ny industri i Forsåker och då riskerar att rivas. 
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Samlade miljöaspekter och miljökvalitetsnormer 
Detaljplanen innebär både positiva och negativa konsekvenser för området, människors hälsa och 
miljön jämfört med nollalternativet.  
 
Planförslaget innebär positiva konsekvenser för miljöfrågor kopplade till mark gällande stabilitet och 
förorenade områden bland annat för att planförslaget innebär ett tillfälle att hantera frågorna mer 
samlat, men också för att markanvändningen ändras med strängare krav på föroreningshalter i mark 
som följd. Även för Mölndalsån bedöms planförslaget ge positiva konsekvenser då både marksanering 
och dagvattenlösningar kommer att påverka dagvattenkvaliteten positivt och för att ån kommer att 
öppnas upp.  
 
För risker och luftkvalitet bedöms planförslaget ge små respektive obetydliga konsekvenser. För 
byggskedet bedöms måttliga konsekvenser kunna uppkomma, men dessa är tillfälliga.  
 
Konsekvenserna för naturmiljön blir sammantaget måttliga. I vissa avseenden blir konsekvenserna 
stora, till exempel gällande fruktträdgården som försvinner på grund av behovet av bebyggd yta.  
 
För buller bedöms planförslaget få stora konsekvenser då bostäder byggs i ett bullerpåverkat område 
och skyddsåtgärder måste vidtas. Även för kulturmiljö bedöms konsekvenserna bli stora på grund av 
rivningar, påbyggnader och en förändrad struktur som tillåts i planen. För vidare beskrivning av 
konsekvenserna för respektive miljöaspekt, se Miljökonsekvensbeskrivning, Sweco, 2022-03-01. 
 
Tabellen nedan redovisar bedömning av planförslagets konsekvenser respektive bedömning av 
nollalternativets konsekvenser. 
 

Miljöaspekt Bedömning planförslag  Bedömning nollalternativ 
Mark- och 
grundvatten 

Positiva konsekvenser Små negativa konsekvenser 

Mölndalsån Positiva konsekvenser Obetydliga till små negativa 
konsekvenser 

Luft Obetydliga konsekvenser Obetydliga konsekvenser 
Buller och vibrationer Stora negativa konsekvenser Obetydliga konsekvenser  
Kulturmiljö Stora negativa konsekvenser Stora negativa konsekvenser 
Natur Måttliga negativa konsekvenser Små till måttliga negativa 

konsekvenser 
Risker Små negativa konsekvenser Obetydliga konsekvenser 
Miljöaspekter 
byggskede 

Måttliga negativa konsekvenser Små negativa konsekvenser 

 

Nationella miljömål 
Riksdagen har antagit nationella miljömål inom 16 områden. Målen beskriver den kvalitet och det 
tillstånd för Sveriges miljö, natur- och kulturresurser som är miljömässigt hållbart på lång sikt och som 
ska ligga till grund för miljöarbetet i Sverige. Målen är nedbrutna till regionala mål av länsstyrelserna 
och kommunerna ansvarar för att det ska finnas lokala mål eller handlingsplaner för hur målen ska nås.  
 
Av Sveriges 16 nationella miljömål bedöms främst målen Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, God 
bebyggd miljö, Levande sjöar och vattendrag, Rikt växt och djurliv samt Giftfri miljö vara aktuella för 
miljöpåverkan från detaljplanen för Forsåker, nordöstra delen.  
 
Begränsad klimatpåverkan  
Föreslagen detaljplan kan medföra en ökning av fordonstrafik till området samtidigt som områdets 
placering gör förutsättningarna för att använda kollektivtrafiken och gång- och cykelnätet till en stor 
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fördel för området. Detaljplanen ger förutsättningar för de som bosätter sig där att resa hållbart och 
därmed minska klimatpåverkan, vilket är positivt.  
 
För själva byggnationen krävs resurser i form av användande av arbetsmaskiner samt förbrukning av 
byggvaror och materiel, vilket i sin tur medför transporter. Detta innebär utsläpp av koldioxid både 
som följd av anläggningsarbetena (transporter och arbetsmaskiner) och vid produktionen av 
byggnadsmaterial. Till viss del återanvänds befintliga byggnader och anpassas till moderna krav.  
 
I Mölndalsån inom planområdet söks vattendom för att starta upp ett vattenkraftverk som fanns i 
Mölndalsån fram till slutet av 80-talet. Därmed skapas möjligheten att förse delar av planområdet med 
lokal och förnyelsebar energi, vilket är positivt.  
 
Om planerade byggnader byggs med ett energieffektivt utförande, kan områdets klimatpåverkan 
genom uppvärmning minskas något. Detaljplanen medger att byggnaderna uppförs med bärande 
träbyggnadsteknik. 
 
Påverkan på möjligheten att uppnå miljömålet bedöms bli liten och negativ i avseendet att resurser 
krävs för nybyggnation, men liten och positiv då goda förutsättningar finns att resa hållbart och att 
använda förnybar energi.  
 
Frisk luft  
Forsåker är idag påverkat av luftföroreningar från trafik intill planområdet vilket gör att miljömålet 
Frisk luft behöver beaktas. I studerat scenario för luftkvaliteten år 2040 överskrids preciseringarna av 
miljökvalitetsmålet Frisk luft för PM10 i anslutning till Kvarnbygatan och vid några av husfasaderna. 
Bakgrundshalterna av PM10 (13 μg/m3 som årsmedelvärde) ligger relativt nära preciseringarna av 
miljökvalitetsmålet (15 μg/m3 som årsmedelvärde), vilket gör att även ett mindre bidrag från trafiken 
gör att preciseringarna överskrids. Det är dock rimligt att tro att sänkta miljökvalitetsnormer i 
framtiden också kommer att leda till lägre bakgrundshalter av PM10, vilket också kommer öka 
möjligheten att preciseringen av miljökvalitetsmålet innehålls i ett framtidsscenario. 
 
Detaljplanen i sig kommer att medföra en lokal ökning av biltrafik till området. Beräkningar har gjorts 
för ett ”worst case-scenario” för NO2 där trafiksiffror och emissionsdatabas för 2027 har använts. 
Detta är det av framtidsscenarierna som har högst halter av NO2, eftersom andelen eldrivna fordon är 
lägre än 2040. I scenariot överskrids inte halterna miljökvalitetsnormen på någon plats i detaljplanen.   
 
God bebyggd miljö  
För att uppnå en God bebyggd miljö i Forsåkerområdet behöver de åtgärder som MKB:n tar upp 
genomföras för framför allt buller och markföroreningar. Påverkan finns också från luftföroreningar, 
se ovan. För att hantera buller som uppkommer av kringliggande infrastruktur behöver bebyggelsen 
planeras så att det finns bostadsrum mot en tyst sida och flera utemiljöer behöver bullerdämpande 
skydd. Gällande föroreningar förväntas detaljplanens genomförande ge positiv påverkan då 
föroreningar avlägsnas både ur marken och ifrån byggnader.  
 
Åtgärder för att bevara områdets karaktär och kulturmiljö faller in under miljömålet för God bebyggd 
miljö. Områdets kulturhistoriska miljö har delvis bevarats och interagerats i den nya stadsdelen och 
kopplar an till närliggande områden och Mölndals historia.  
 
Forsåker nordöstra delen bidrar positivt till miljömålet God bebyggd miljö genom att ta tillvara ett 
centralt område med goda möjligheter till hållbart resande via kollektivtrafik och cykel. Detaljplanen 
bidrar också positivt genom att eftersträva gröna lösningar för dagvattenhantering och gröna gränder 
där planteringar planeras i gaturummet.  
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Levande sjöar och vattendrag  
Då Mölndalsån är en central del i planområdet är miljömålet Levande sjöar och vattendrag viktigt. 
Mölndalsån är kraftigt påverkad inom området, delvis kulverterad och delvis i betongtråg. 
Detaljplanen förändrar inte detta.  
 
I och med genomförande av detaljplanen kommer förorenad mark schaktas bort vilket minskar risken 
för föroreningar från omgivande mark att nå Mölndalsån. Detaljplanen innebär också att 
dagvattenhanteringen ska säkerställas med stor inblandning av gröna lösningar vilket bedöms kunna 
minska föroreningsinnehållet i dagvatten.  
 
Flera positiva åtgärder kommer att genomföras i området för Mölndalsån, som har samband med 
detaljplanen, men som hanteras i separata vattendomar. Detaljplanen bedöms ha obetydlig till liten 
påverkan på Mölndalsån och möjligheten att uppnå miljömålet Levande sjöar och vattendrag.  
 
Rikt växt- och djurliv  
Forsåker är ett område som idag innehar ett antal växter och djur som är rödlistade, biotopskyddade 
eller på andra sätt är utpekade som värdefulla. I genomförda inventeringar har åtgärder föreslagits, 
men många av dem kommer inte att vara möjliga att genomföra i den föreslagna detaljplanen.  
 
Förutsättningarna för fåglar inom planområdet förändras, främst genom att livsmiljöer försvinner. 
Bedömningen är dock att påverkan är lokal. Påverkan på flora och fauna kommer lokalt att bli stor 
framför allt vad gäller värdefulla träd. Det finns flera biotopskyddade alléer varav några behålls och 
flera tas ner helt eller delvis. Dessa kompenseras för med nya biotopskyddade alléer, men 
naturvärdena i alléerna försämras under flera år tills träden blivit äldre. Även livsmiljöerna för insekter 
och fladdermöss påverkas. Detaljplanen försämrar möjligheten att uppnå miljömålet Ett rikt djur och 
växtliv huvudsakligen genom att livsmiljöer försvinner och att värdefulla träd inte kan bevaras.  
 
Giftfri miljö  
Åtgärderna för markföroreningar kommer att ha en positiv påverkan på möjligheten att uppnå 
miljömålet Giftfri miljö. 

Lokala miljömål 
Mölndals Stad har tagit fram 20 lokala mål som ska genomsyra kommunens arbete. Nedan presenteras 
relevanta miljömål och hur de berörs av detaljplanen:  
 

- Nr 1: Utsläppen av växthusgaser i Mölndal ska uppgå till högst 2,9 ton CO2- 
ekvivalenter/invånare och år.  
Detaljplanen skapar goda förutsättningar för hållbart resande vilket är positivt för miljömålet.  

 
- Nr 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.  
Detaljplanen skapar goda förutsättningar för hållbart resande vilket är positivt för miljömålet. 
Beräkningar för planområdet visar att miljömålet för kvävedioxider kan vara svårt att 
innehålla i alla beräkningspunkter. Dock har beräkningarna gjorts med 2017 års halter som 
bakgrundshalt, då ovanligt höga halter uppmättes och halterna av kvävedioxider är 
nedåtgående generellt.  

 
- Nr 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.  
Detaljplanen skapar goda förutsättningar för hållbart resande vilket är positivt för miljömålet. 
Beräkningar för planområdet visar att miljömålet kommer att kunna klaras i området.  

 
- Nr 4. Förekomsten av farliga ämnen i barns vardag ska minimeras.  
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I och med detaljplanen saneras förorenade massor som finns inom planområdet vilket ligger i 
linje med miljömålet. Vid projektering av förskola och skola bör materialval göras utifrån 
miljömålet. 

 
- Nr 15. Alla invånare i Mölndal ha tillgång till minst ett grönområde inom 300 m.  

Detaljplanen möjliggör närhet till grönområden för boende enligt miljömålet.  
 

- Nr. 16. Det ska finnas bostadsnära odlingar i flera tätbebyggda områden i Mölndal.  
Inga specifika odlingsplatser är planerade inom detaljplanen.  

 
- Nr 18. Ingen ska bo i flerbostadshus med radonhalter över 200 Bq/m3 luft som årsmedelvärde.  

I samband med de geotekniska undersökningarna har radongashalten i porluft i friktionsjorden 
uppmätts. Mätvärdena motsvarade då normalradonmark. Vid normalradonmark ska byggnader 
utföras radonskyddade enligt Boverkets anvisningar, vilket gör att miljömålet uppfylls.  

 
- Nr 19. Andelen personresor som utförs med cykel vara minst 12 % och med kollektivtrafik 

minst 25 %.  
Detaljplanen möjliggör för ökat resande med cykel och kollektivtrafik, vilket är positivt för 
miljömålet.  

Sociala konsekvenser 
En social konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys har tagits fram för detaljplaneområdet 
(Liljewall, 2021-11-24). Att studera de sociala konsekvenserna av detaljplanen 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. 
 
Detaljplanen ger förutsättningar för en socialt hållbar livsstil i tät blandstadsmiljö, genom att möta de 
utmaningar och kompromisser som är grundläggande när man bygger i ett så centralt läge. I och med 
Forsåkers utsatta läge med buller och luftföroreningar från väg och järnväg, har man behövt hantera 
hälsoriskerna detta medför i detaljplanen. För att hantera hälsoriskerna har man bearbetat kvarterens 
utformning, hushöjder, placering av skolor och förskolor samt hållit ett lågt parkeringstal och lagt 
parkering i mobilitetshus. 

Sammanhållen stad 
Med bara en koppling över järnvägen och E6/E20 riskerar integrationen mot Mölndals innerstad att bli 
svag. Utan naturliga flöden mellan Mölndals innerstad och Forsåker blir konsekvensen att man endast 
korsar barriären för att ta sig till en tydlig målpunkt. Industrikärnans verksamheter och de offentliga 
rummen i Forsåker har potential att vara starka dragare som kompenserar för de bristande länkarna 
väster ut. Öster ut planeras flera länkar i detaljplanen mot Kvarnbyn och befintliga Forsåker, vilket 
skapar förutsättningar för en social integration mellan det nya och gamla området. 

Samspel 
Variationen av offentliga rum bidrar till att stadsdelen kan fungera som en central allmänning för alla 
Mölndalsbor och samtidigt vara en bostadsmiljö med en lokal karaktär och privata bostadsgårdar och 
avskilda skolgårdar. 

Vardagsliv 
Det planerade kollektivtrafikstråket tillsammans med cykelnätet och närheten till Mölndal station 
skapar goda förutsättningar att resa både i närområdet och regionen. I detaljplanen möjliggörs 
personintensiva verksamheter som kontor, utbildningsverksamhet och vård. Det bidrar till att skapa en 
balans mellan dag- och nattbefolkning vilket i sin tur ökar underlaget för service och handel.  
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Identitet  
De byggnader som rivs inom planområdet tar med sig delar av historien vilket kan vara känsligt för 
den lokala identiteten. De industribyggnader som skyddas av detaljplanen kan genom bevarande och 
utveckling bidra med att det kulturhistoriska arvet förs vidare till kommande generationer.  

Hälsa och säkerhet 
Om nollalternativet hade inneburit utökad industriverksamhet hade konsekvenserna för hälsa och 
rekreation varit negativa. Planområdet har i dagsläget få grönområden med starka sociala värden. Ett 
antal biotopskyddade trädallér bevaras tillsammans med Rudströmska trädgården. Detaljplanen bidrar 
med ny grönska i form av gröna bostadsgårdar och gröna tak. Nollalternativet hade inneburit att en 
befintlig äppelträdgård, som hade kunnat utgöra ett socialt värde, hade kunnat bevaras. I detaljplanen 
har äppelträdgården prioriterats bort till förmån för bebyggelse. De närliggande idrottsanläggningar 
samt sjö- och skogsområden kring Forsåker kan dock kompensera bristen på grönska inom 
planområdet. För de boende och arbetande som klarar av att ta sig till rekreation i andra stadsdelar kan 
utbudet i närområdet möjliggöra en hälsosam livsstil. 

Barnperspektivet 
Ur ett barnperspektiv är tät blandstad en utmanande miljö att navigera i och platser och ytor för barn 
ska samsas med tät bebyggelse. Konsekvensen av att inte ha några större gröna rekreationsplatser 
inom Forsåker är störst för barn som inte har möjlighet att röra sig längre sträckor till andra 
rekreationsområden. Att bo i flerbostadshus med delade bostadsgårdar, utmaningar med buller och 
solljus i kombination med en intensiv stadsmiljö gör att ytor för barn behöver prioriteras genom hela 
processen för att skapa en fungerande livsmiljö för barn och unga. 
 
Detaljplanen säkerställer förskola och skola i tidigt skede, men skolorna täcker inte det beräknade 
behovet som genereras av detaljplanen eller kompenserar för den platsbrist som finns i Östra Mölndal 
idag. Konsekvensen kan bli att barnfamiljer väljer bort Forsåker tills det finns skolplats till alla 
alternativt att barnen spenderar sin uppväxt i bristfälliga skolmiljöer eller tvingas resa till skolmiljöer 
på andra platser. Ytkraven för skolgårdarna från Mölndals ramprogram har varit svåra att uppfylla och 
bygger nu på kompromisser mellan ett minskat antal avdelningar, viss samnyttjande med parkmark 
och att förskolans uteytor står i konflikt med bevarandet av äldre bebyggelse. Mindre ytor för förskole- 
och skolgård ställer högre krav på ytornas kvalitet och kunskapen om gårdsmiljöns effekter på både 
pedagogiska aktiviteter, sociala samspel och hälsa. 
 
Sociala konsekvenser jämfört med nollalternativet 
Om man jämför ett utbyggt alternativ med nollalternativet bedöms konsekvenserna bli positiva 
eftersom området annars fortsatt kommer vara svåråtkomligt för allmänheten.  

Konsekvenser för riksintressen 
Riksintressen för befintlig väg och järnväg bedöms inte påverkas negativt av detaljplanens 
genomförande. Riksintresset utgör en tillgång till den nya bostadslokaliseringen.  
 
Den kommande Götalandsbanan som är ett framtida riksintresse kommer beröra planområdet i dess 
nordvästra delar. Denna bana bedöms också kunna gynnas av områdets utveckling om en station 
anläggs vid området vilken möjliggör en enkel pendling mellan Mölndal, Landvetter flygplats och 
Borås. Mölndals kommun har haft kontakter med Trafikverket och redovisat detaljplan för Forsåker, 
nordöstra delen. Utifrån dessa diskussioner har Mölndals kommun gjort bedömningen att detaljplanen 
inte kommer att påverka det framtida riksintresset för kommunikation negativt.  
 
Planförslaget bedöms medföra risk att påverka riksintresseområdet för kulturmiljövård, Mölndalsåns 
industriområde och Kvarnbyn [O 29]. Inom planområdet tillåts ett antal höga byggnader. Vid 
Kvarnbygatan tillåts två höga byggnader varav en vid den återinrättade norra entrén till 
Forsåkerområdet. Kvarter 21 och 10 på östra sidan om forsen, närmre riksintresseområdet och 



109 
 

bruksområdet, planeras också för höga byggnader. Här finns risk för konflikt mellan det som uttrycks i 
riksintressebeskrivningen och det som upplevs på platsen i framtiden, både från och mot 
riksintresseområdet. Beroende på utformning, framför allt fasadgestaltning, kan byggnaderna få stor 
påverkan på kulturmiljön inom planområdet, kulturmiljön i anslutande bebyggelsesammanhang och på 
riksintresseområdet. 
 
Riksintresseområdet bedöms också påverkas av rivningen av Byggnad 219 som ligger luftigt placerad, 
indragen från den slingrande Norra Forsåkersgatan. B219 ska ersättas av ny väg och en stor volym i 
liv med gatan, ett byggnadssätt som avviker från det rådande i denna del av riksintresseområdet. 

Ekonomiska konsekvenser  
Kommunen föreslås bli huvudman för allmän plats. Se planbeskrivningens genomförandekapitel för 
en beskrivning av de ekonomiska konsekvenserna. 

Strandskydd 
Syftet med strandskyddet är att trygga allmänhetens tillgång till strandområdena, genom 
allemansrätten, samt att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet. För 
planområdet gäller i dag inget strandskydd. Enligt 10 a § lagen (1998:811) om införande av 
miljöbalken inträder strandskydd när bl.a. en fastställd stadsplan eller detaljplan som ersatt stadsplan 
upphävs eller ersätts av en ny detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900), förkortad PBL. 
Strandskyddet inträder således automatiskt när nu gällande stadsplaner och detaljplan ersätts av en ny 
detaljplan enligt PBL.  
 
I Forsåkerområdet inträder ett generellt strandskydd som omfattar hela Mölndalsåns vattenspegel och 
en zon om 100 meter på vardera sida om Mölndalsån, i enlighet med 7 kap 13-14 §§ miljöbalken 
(1998:808), förkortad MB. För att möjliggöra den planerade exploateringen i Forsåker behöver 
strandskyddet upphävas inom hela planområdet undantaget mark som omfattas av bestämmelse W 
med index. Mölndalsån regleras i detaljplanen genom markanvändningen öppet vattenområde där 
mindre broar får anläggas. Med mindre broar menas broar med lättare konstruktioner som vilar på den 
angränsande marken och därmed inte kräver ingrepp i vattenområdet och därmed kan uppföras även 
om strandskyddet inte hävs för dessa områden.  
 
I en detaljplan får kommunen enligt 4 kap. 17 § PBL upphäva strandskyddet för ett område om det 
finns särskilda skäl för det och om intresset som avses med planen väger tyngre än 
strandskyddsintresset. 
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Kartan redovisar område där strandskyddet inträder vid ny detaljplaneläggning. Inom planområdet föreslås att 
det upphävs undantaget det som blir vattenområde. I bakgrunden syns kartunderlaget för 
naturvärdesinventeringen gjord 2014 (Naturvärden samlingsrapport, del naturvärdesinventering, Naturcentrum 
AB, 2014-10-10).  



111 
 

Allmänhetens tillgång till strandområden inom planområdet  
Det område där strandskydd inträder har tidigare varit industrimark och har i ett par hundra år utgjort 
plats för tillverkningsindustri. Området har också under lång tid varit avstängt för allmänheten. 
Vattenmiljön i den övre delen inom planområdet består delvis av en kulvert och delvis av en helt 
artificiell betongränna. 
Detaljplanen bedöms utöka allmänhetens tillgång till Mölndalsån genom att den idag övertäckta delen 
av ån enligt miljödom öppnas upp och att Forsåkersområdet görs tillgängligt med fler och tydligare 
entréer. Mölndalsån kommer huvudsakligen omges av mark planlagd som allmän plats, 
GATA/TORG. På detta sätt säkerställs möjligheten till fri passage för allmänhet längs med större delar 
av åsträckan. 
 

Livsvillkor för djur- och växtliv inom området där strandskyddet återinträder  
Vattenområdet utgör idag livsmiljö för flera arter, som framgår av genomförda 
naturvärdesinventeringar. Den stensatta raka forssträckan i området erbjuder flera sittstenar och 
fundament för fåglar att spana efter föda ifrån. Åbrinkarna, utanför planområdet, är värdefulla för 
häckande, rastande och övervintrande fågelarter, bland annat strömstare och forsärla. Vattenområdet 
har inte förutsättningar att hysa fisk idag (Detaljplan DP1 Forsåker – Bedömningar av MKN, Medins 
2019-08-08). En stor del av det område där strandskyddet återinträder på land består i dag av 
industrimark och har inte tillräckliga naturvärden för att uppfylla kriterierna för någon 
naturvärdesklass, undantaget ett område med påtagligt naturvärde (nr 5 på kartan ovan) som 
identifierats vid inventeringstillfället. Objektet är dock inte kopplat till strandområdet. Sedan 
inventeringen har utredningar rörande den geotekniska stabiliteten i området visat att åtgärder behövde 
genomföras för att säkra stabiliteten. Dessa har utförts i område 2 (utanför planområdet) och i område 
5 enligt den geoteknsika utredningen (se avsnittet om geotekniska förutsättningar). Åtgärderna i 
område 5 medförde att de flesta träden har tagits ner. Se vidare Miljökonsekvensbeskrivning (Sweco, 
2022-03-01) och Naturmiljöutredningar Samlingsrapport (Sweco, rev. 2022-01-20). 
 
I samband med planens genomförande kommer marken att saneras vilket på sikt ger bättre 
förutsättningar för djur- och växtliv. Kulverterade delar av ån planeras att öppnas upp i samband med 
utbyggnaden av området i enlighet med fastställd vattendom. Fastställd vattendom innebär att 
nedströms planområdet ska biotopförbättrande åtgärder för fisk utföras, anläggningar förses med 
ålyngelledare och erosionsskydd i möjligaste mån naturanpassas. Sträckningen inom planområdet har 
inte förutsättningar att hysa fisk idag och inte heller efter genomförda åtgärder för vilka tillstånd 
erhållits. Befintliga naturvärden inom strandskyddsområdet bedöms sakna betydelse för 
strandskyddets syften då de utgörs av mindre rester av natur omgärdade av industrimark som saknar 
koppling till vattenområdet. 

Motivering till upphävande av strandskydd inom planområdet 
Planområdet ingår, enligt kommunens fördjupade översiktsplan för Mölndalsåns dalgång, i ett 
utvecklingsområde inom vilket utveckling av bostäder, arbetsplatser, service m.m. kan tillåtas. 
Området utgör en möjlig utveckling och komplettering av Mölndals stadskärna, i direkt anslutning till 
Mölndals Station/Knutpunkt Mölndalsbro. För att möjliggöra den föreslagna exploateringen inom 
området krävs upphävande av strandskyddet inom kvartersmark och allmän plats som inte planläggs 
för vattenändamål. 
 
Särskilt skäl för upphävande av strandskyddet är: 

 
• 7 kap 18c § punkt 5 MB: Det område som upphävandet avser behöver tas i anspråk 

för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför 
området. 
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Motivering: Exploateringen innebär att bostäder, arbetsplatser och service kan byggas 
i kommunens mest kollektivtrafik- och centrumnära läge. Mölndals stadskärna 
kompletteras med nya former av arbetsplatser, kultur och mötesplatser. Forsåker 
ligger strategiskt bra och möjliggör en utveckling av området med långsiktiga fördelar 
för samhället som inte kan tillgodoses någon annanstans.    
 
En sammanhängande stadförnyelse inom Forsåkerområdet med en blandning av nya 
bostäder, arbetsplatser och service medverkar till att tillgodose kommunens behov av 
tätortsutveckling i kollektivtrafiknära läge. Detaljplanen kommer med sina ca 1900 
bostäder att svara mot den stora bostadsbrist som råder inom kommunen och hela 
regionen. Exploateringen innebär dessutom att marken blir mer tillgänglig för 
allmänheten än vad den är i dag, i och med att allmänna platser så som en park, torg 
och gångstråk planeras utmed ån. I förlängningen skapar detaljplanen också 
förutsättningar för att fler och bättre kopplingar tillkommer över järn- och motorväg, 
av vikt för att bättra bygga samman stadens östra och västra delar. Dessa stora 
allmänna intressen som planen förbättrar bedöms väga tyngre än den begränsade 
inskränkning i strandskyddsintresset som upphävandet av strandskyddet innebär. 
 
I fördjupad översiktsplan (FÖP) för Mölndalsåns dalgång är den generella 
rekommendationen att planering för tät blandad stadsbebyggelse, särskilt i lägen med 
god kollektivtrafik och nära knutpunkter, ska prioriteras i Mölndal. Forsåkerområdet 
är ett av de utpekade utvecklingsområdena för stadsförnyelse då den är i linje med 
översiktsplanens intension. Detaljplanen möjliggör att ett av FÖP:ens mål kan 
förverkligas, och att ett strategiskt bra läge för stadsförnyelse nyttjas i kommunen. 
Exploateringens unika läge med närhet till Mölndals Station/Knutpunkt Mölndalsbro 
möjliggör för bostäder och arbetsplatser med goda förutsättningar för ett hållbart 
resande. I Strukturbild för Göteborgsregionen anges att huvudstråken, där Mölndals 
stationsläge ligger, utgör ryggraden i Göteborgsregionen och ska stärkas för att alla 
delar av regionen ska bli långsiktigt livskraftiga. Att förtäta vid stationsläget med 
Forsåkersområdet stödjer såväl den lokala som regionala utvecklingen. Forsåker är ett 
av få utpekade utvecklingsområden för bostäder och service i stationsnära läge i FÖP 
för Mölndalsån och är helt i linje med intentionerna i Strukturbild för Göteborgs-
regionen.  
 
Även om upphävande av strandskydd sker för att tillgodose ett angeläget allmänt 
intresse är det en förutsättning att det kan visas att en annan lokalisering är omöjlig 
eller i vart fall orimlig för att tillgodose det angelägna allmänna intresset. Det ska 
prövas om åtgärden måste företas inom strandskyddsområdet. Om åtgärden kan 
lokaliseras utanför detta område, ska den lokaliseringen väljas.  

Även om det skulle vara möjligt att bygga motsvarande antal bostäder eller 
verksamhetslokaler på en eller flera andra platser i kommunen, skulle ändå inte det 
allmänna intresset vara tillgodosett.  

Det allmänna intresset ligger inte endast i byggnaderna och deras primära funktioner, 
utan i kommunens behov av tätortsutveckling. Ett av syftena med projektet är att länka 
samman östra och västra Mölndal (Mölndals innerstad och Kvarnbyn) i en tät och 
sammanhållen stadskärna. En sådan typ av tätortsutvecklingsbehov blir orimligt att 
försöka tillgodose någon annan plats än just i mellanrummet mellan den östra och den 
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västra delen av stadskärnan. 

Förutom att den planerade bebyggelsen i sig bidrar till att läka samman staden, är en 
av projektets långsiktiga fördelar för samhället den historiska kontinuiteten. 
Pappersbruket var i generationer en viktig del av staden, dels som arbetsplats, dels 
som en del av stadsstrukturen. Att fortsätta forma staden kring inslaget av bevarade 
kulturhistoriskt värdefulla och identitetsbärande byggnader är viktigt för den 
kollektiva bilden av vad som är Mölndal. Det är uppenbart inte möjligt att, med 
alternativa lokaliseringar, försöka skapa en sådan mening där bruket inte har legat. 

Övriga konsekvenser  

Bidrag till måluppfyllelse av Vision 2022 
Detaljplanen har utformats med tanke på målen för Mölndals stad som kommunfullmäktige fattade 
beslut om 2019. Målen är kopplade till Agenda 2030 och FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. 
Nedan beskrivs måluppfyllelsen för de mål som på ett tydligt sätt berör utvecklingen i Forsåker. 
 
Mål: Utveckla en växande och trygg stad, tätort och landsbygd med god infrastruktur 
• Detaljplanen möjliggör för en utbyggnad av cirka 1 900 bostäder. 
• En tät och sammanhållna stadskärnan skapas genom en finmaskig och tydlig gatustruktur som 

länkas samman i ”Industrigolvet”. Byggnadernas gestaltning regleras med ett flertal 
utformningsbestämmelser för att säkerställa en stadsmässighet och en hög arkitektonisk kvalitet. 
En omsorgsfullt gestaltad miljö bidrar till att inge en känsla av trygghet hos boende och 
besökande. Detaljplanen för Forsåker möjliggör för ett blandat utbud av bostäder, handel, kontor 
och andra centrumfunktioner. 

• Genom utformningsbestämmelser gällande bl.a. entréers placering och en strategisk planering av 
tydliga stråk och platser skapas ett tryggt och trivsamt offentligt rum i Forsåker.  

• Närheten till Knutpunkt Mölndalsbro och den nya busslinjen som kommer att gå genom 
planområdet innebär att alla föreslagna bostäder i Forsåkerområdet ligger inom 400 meter från 
en hållplats. 

• Historiska miljöer ges förutsättningar att användas på nya spännande sätt genom att detaljplanen 
både möjliggör för ett flertal olika markanvändningar i den historiskt värdefulla miljön samtidigt 
som kulturvärdena skyddas genom varsamhetsbestämmelser och rivningsförbud. 
 

Mål: Främja och stödja självständigt, gott och aktivt liv för alla åldrar 
• I planområdet blandas markanvändningarna bostäder, verksamheter och service, vilket ger 

förutsättningar för en levande stadsmiljö över dygnet. Det skapar rörelser av olika grupper vid 
olika tider. Detaljplanen innehåller en förskola och en skola. Kommunal service som äldrevård 
eller daglig verksamhet kan ingå i planeringen framöver.  

• Samarbetsavtalet mellan Mölndals Stad och Mölndala Fastighets AB anger att minst 25 % av 
bostadsbeståndet ska vara hyresrätter vilket förts vidare i Konsortialavtalet. 

 
Mål: Bedriva det miljö- och klimatarbete som krävs för långsiktigt hållbar utveckling 
• Den höga koncentrationen av bostäder och arbetsplatser i ett mycket gott kollektivtrafikläge 

centralt i staden tillsammans med de planerade mobilitetsåtgärderna ger en hög tillgänglighet 
även för dem som inte har egen bil och bidrar till stadens mål om en ökad andel resor med gång, 
cykel och kollektivtrafik.  
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• För själva byggnationen krävs resurser i form av användande av arbetsmaskiner samt förbrukning 
av byggvaror och materiel, vilket i sin tur medför transporter. Detta innebär utsläpp av koldioxid 
både som följd av anläggningsarbetena (transporter och arbetsmaskiner) och vid produktionen av 
byggnadsmaterial. Till viss del återanvänds befintliga byggnader och anpassas till moderna krav 
vilket är positivt. 

 
Mål: Stärka förutsättningarna för växande näringsliv och arbetsmarknad 
• Inom planområdet tillskapas ca 60 000 kvm bruttoarea för verksamheter och Industrikärnan som 

blir ett viktigt besöksmål lokalt och regionalt. 
• Planen medger att stor andel av ny och befintlig bebyggelse nyttjas för verksamheter av olika slag. 

Detaljplanen styr också att bottenvåningar i många kvarter ska nyttjas för verksamheter. 

Konsekvenser för kommande planering 
En slutsats i parkerings- och mobilitetsutredningen är att Forsåker framför allt kommer att locka till sig 
boende och företag som tilltalas av områdets täta och stadsmässiga profil. 
 
Detaljplanens mobilitetshus tillgodoser inte beräknat parkeringsbehov. Yta utanför planområdet 
kommer därför att behöva tas i anspråk för ytterligare mobilitetshus.  Det gäller såväl vid tillämpning 
av stadens parkeringspolicy som vid beräkning enligt scenario 4 i parkerings- och 
mobilitetsutredningen. Ambitionen är att uppnå scenario 4. Detta behov bedöms kunna tillgodoses i 
kommande planläggning för Forsåker. Om planläggningen dröjer kan det röra sig om markparkering 
under en övergångstid, men i den långsiktiga lösningen planeras för ytterligare mobilitetshus.  
 
Detaljplanens utformning och ambitionen att sänka parkeringstalen ger många fördelar. Fler ges 
möjlighet att bo och arbeta i ett centralt läge. Förutsättningarna för ett hållbart trafiksystem förbättras 
och större trivsel kan uppnås i stadsrummen. Det ger också ekonomiska fördelar då det istället för 
kostnader för anläggningar för parkeringar ger mer utrymme bostäder och verksamheter med 
tillhörande intäkter för projektet.  
 
Strategin att anta ett högre parkeringstal i detaljplanen, som sedan justeras ner i bygglovet köper tid för 
genomlysning och förankring av förslaget som avviker från parkeringspolicyn. Det motverkar också 
att onödigt mycket parkering byggs i ett tidigt skede när omfattningen av behovet är svåröverskådlig. 
Reservytor för parkering behöver hållas i beredskap för det fall att parkeringstalet inte kan justeras ned 
till så låg nivå som önskas. Detta begränsar handlingsfriheten i kommande detaljplanering eftersom 
utvärderingen kan göras först efter inflyttning av (en del av) den först planlagda marken. 
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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 samt redovisa konsekvenserna av dessa åtgärder för fastighetsägare och andra berörda. 
Genomförandefrågorna ska förtydliga detaljplanens syfte från genomförandesynpunkt, men har ingen 
rättsverkan, utan detaljplanens bindande föreskrifter framgår av plankartan och planbestämmelserna. 

Organisatoriska frågor 

Tidplan 
För detaljplanen gäller följande tidplan: 

Samråd  2:a kv. 2017 

Granskning 2:a kv. 2022 

Antagande  1:a kv. 2023 

Laga kraft  1:a kv. 2023 

Genomförandetid 
Genomförandetiden är 8 år räknat från det datum då detaljplanen vunnit laga kraft. Under 
genomförandetiden har fastighetsägaren en garanterad rätt att bygga i enlighet med detaljplanen och 
detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter genomförandetidens utgång 
fortsätter detaljplanen att gälla, men den kan då ändras eller upphävas utan att fastighetsägaren har rätt 
till ersättning (för exempelvis förlorad byggrätt). 

Ägoförhållanden 
 Fastighet Ägare 

 Forsåker 1:11 Mölndals kommun 
Forsåker 1:101 Mölndala Fastighets AB 
Forsåker 1:121 Mölndals kommun 
Forsåker 1:139 Korndals Fastighets AB 
Forsåker 1:149 Mölndala Fastighets AB 
Forsåker 1:226 Mölndals kommun 
Forsåker 1:249 Mölndals kommun 
Forsåker 1:262 Mölndala Fastighets AB 
Forsåker 1:263 Mölndala Fastighets AB 
Kikås 1:217 Mölndals kommun 
Länsmannen 13 Mölndals kommun 
Nämndemannen 2 AB Göteborgs Hyreshus 
Silverskatten 1 Mölndalsbostäder AB 
Trädgården 1:122 Mölndals kommun 

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning 
 
Anläggningar inom allmän plats 
Staden är huvudman för allmän plats. Det innebär att staden ansvarar för utbyggnad och framtida drift 
och underhåll av allmän plats inom planområdet. Exploatörerna, Mölndala Fastighets AB (MFAB) och 
Mölndalsbostäder AB, kommer att finansiera utbyggnaden genom erläggande av exploateringsbidrag, 
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vilket regleras i exploateringsavtal mellan staden och MFAB respektive Mölndalsbostäder AB. 
Föreslagna infrastrukturåtgärder på allmän plats och dess omfattning framgår huvudsakligen av 
trafikutredning (Atkins, 2021-07-01). För vidare beskrivning av åtgärderna, se under ”Tillgänglighet, 
trafik och parkering” i denna handling. Allmän plats som omfattas av detaljplanen redovisas nedan. 
 
Kvarnbygatan, markerad som GATA1 och GATA6. 
 
Allén och Störtfjällsgatan, markerade som GATA4. 
 
Platsbildning mellan kvarteren längst västerut på Kvarnbygatan, markerad som TORG och TORG1. 
 
Norra Forsåkersgatan, markerad som GATA. 
 
”Entrétorget” och stråket mellan Industrikärnan och Kvarnbygatan, markerade som TORG, TORG1 
och GATA. 
 
”Forsetorget”, ”Brukstorget”, ”Vattentorget”, bro över Mölndalsån samt övriga stråk i Industrikärnan, 
markerade som TORG1. 
 
”Diagonalen”, markerad som GATA1 och GATA6. 
 
Koppling mellan norra delen av ”Diagonalen” och Industrikärnan, markerad som GATA. 
 
”Skolgatan”, markerad som GATA och GATA2. 
 
Platsbildningar mellan Mölndalsån och ”Skolgatan”, markerade som TORG. 
 
Lokalgator öster om Mölndalsån samt mellan bostadskvarteren, markerade som GATA och GATA3-5. 
 
Gång- och cykelkoppling mellan ”Skolgatan” och Norra Forsåkersgatan, markerad som GÅNG och 
CYKEL. 
 
Koppling mellan södra delen av ”Skolgatan” och Brännåsvägen, markerad som GATA. 
 
Del av Rudströmska trädgården, markerad som PARK. 
 
Anläggningar inom kvartersmark 
Blivande fastighetsägare inom planområdet ansvarar för samtliga åtgärder inom kvartersmark samt 
anslutningar till allmän plats när det gäller utförande, kostnader samt framtida drift och underhåll. 
Exempel på anslutningar till allmän plats kan vara att parkeringsanläggningar får erforderlig 
anslutning till allmän gata. 
 
Kvartersmarksremsor för parkering förläggs längs vissa av gatorna för att möjliggöra omskyltning och 
markupplåtelse vid behov av tillgång till bilparkering för rörelsehindrade boende och anställda i vissa 
verksamheter i intilliggande kvarter. Områdena ägs av staden alternativt upplåts med servitut till 
förmån för staden. Villkor för upplåtelse av platserna regleras i exploateringsavtal mellan staden och 
MFAB, som sedan ansvarar för att föra vidare villkoren i sina avtal med berörda blivande 
fastighetsägare. I markremsorna kan även inrymmas allmän platsfunktioner såsom dagvattenhantering, 
va-ledningar, planteringar, lastzon, angöring för avfallsfordon m.m. 
 
Anläggningar inom vattenområde 
Staden är huvudman för allt vattenområde inom planområdet (Mölndalsån). Det innebär att staden 
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ansvarar för utbyggnad och framtida drift och underhåll av vattenområdet. Vattenområde som omfattas 
av detaljplanen redovisas nedan. 
 
Vattenområde, markerad som W1-2 

 
Vattenområde som får överbryggas med bro, markerad som (W3) 

Avtal 
Ett samverkansavtal har tecknats mellan staden och MFAB avseende utveckling av Forsåker. MFAB 
har tecknat ett konsortialavtal med byggaktörerna Aspelin Ramm Fastigheter AB, ByggVesta Forsåker 
AB, Peab Sverige AB, Trollängen Mölndal AB, Nordr Eiendom (tidigare Veidekke Bostad AB) och 
Wallenstam AB. 
 
Ett samarbetsavtal har tecknats mellan staden och Mölndalsbostäder AB avseende utveckling av en del 
av fastigheten Silverskatten 1 norr om Kvarnbygatan. 
 
Avtalen följs upp med exploateringsavtal mellan staden och MFAB respektive Mölndalsbostäder AB 
avseende detaljplanens genomförande. Exploateringsavtalen reglerar bland annat marköverlåtelser, 
utbyggnad och finansiering av allmänna anläggningar (allmän plats och vattenområde), tekniska 
anläggningar utanför planområdet (permanenta och tillfälliga), utbyggnad av kvartersmark, 
parkeringsbehov, mobilitetsåtgärder, gestaltnings- och kvalitetsprinciper, hållbarhetsambitioner, flytt 
av befintliga ledningar, fastighetsbildning m.m. I samband med att detaljplanen antas i 
kommunfullmäktige godkänns även exploateringsavtalen av kommunfullmäktige. 
 
Kopplat till exploateringsavtalet tecknas ett separat mobilitetsavtal mellan staden och MFAB. Avtalet 
reglerar de mobilitetsåtgärder MFAB åtar sig tillse att de blir genomförda, antingen själva eller genom 
överföring av åtagandena till byggaktörerna. Avtalet reglerar även processen för uppföljning och 
utvärdering av mobilitetsåtgärderna. 
 
MFAB tecknar i sin tur genomförandeavtal och överlåtelseavtal med byggaktörerna angående 
tilldelning av byggrätter m.m. MFAB ska tillse att området ska innehålla minst 25 % hyresrätter 
genom att detta beaktas i lottfördelningen. I dessa avtal kommer även vissa av MFAB:s åtaganden i 
exploateringsavtalet med staden att överföras till byggaktörerna. 
 
Ett ramavtal avses tecknas mellan staden och MFAB för att reglera huvuddragen i parternas samarbete 
avseende vattenkraftverksamhet, fallrättigheter, garantier och upplåtelseformer berörande den 
planerade kraftverksfastigheten i Industrikärnan. Avtal kommer även att tecknas mellan staden och 
den blivande kraftverksägaren respektive mellan MFAB och den blivande kraftverksägaren gällande 
genomförandeavtal, tidsavtal, driftsavtal, servitutsavtal m.m. 
 
Ett föravtal för utbyggnaden av elförsörjning kan komma att tecknas mellan MFAB, Mölndalsbostäder 
AB, Mölndals stad, byggaktörerna och Mölndal Energi. 
 
Markvärme planeras för delar av planområdet. Vid behov av utrymme inom kvartersmark tecknas 
avtal som reglerar upplåtelse för anläggningen m.m. mellan staden, MFAB och eventuella övriga 
berörda fastighetsägare. 

Projektorganisation 
Denna detaljplan är en av flera planerade detaljplaner i Forsåker. Det är av stor vikt att de olika 
delområdena samordnas. Dels vad gäller utbyggnad av kommunaltekniska anläggningar och 
kvartersmark, dels vad gäller etappindelningar och tidplaner. Även en samordning kring 
parkeringsbehov och samutnyttjande behöver ske. En samordningsgrupp för byggenomförandet och ett 
kvalitetsråd samt kvalitetsforum inrättas med representanter från Mölndals stad, MFAB och 
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byggaktörerna. Detta för att säkerställa att beslutade mål och arbetssätt följs för att uppnå den 
överenskomna kvaliteten för stadsdelen. Processen regleras i exploateringsavtal mellan staden och 
MFAB och förs även vidare i MFAB:s avtal med byggaktörerna. 

Markåtkomst m.m. 
Mark som i detaljplanen avsatts som vattenområde och allmän platsmark med kommunalt 
huvudmannaskap och som ägs av MFAB eller Mölndalsbostäder AB ska överlåtas till staden utan 
ersättning. Även kvartersmarksremsor i den allmänna platsmarken ska överlåtas, alternativt upplåtas 
med servitut, utan ersättning. Överlåtelser/upplåtelser regleras i exploateringsavtal mellan staden och 
MFAB respektive Mölndalsbostäder AB. Områdena är markerade med grått i kartan nedan. 
 
MFAB ansvarar för att avtal om marköverlåtelse tecknas för de delar av Forsåker 1:139 och 
Nämndemannen 2 som avsatts som allmän platsmark. Ersättningen ska bekostas av MFAB, vilket 
regleras i exploateringsavtal mellan staden och MFAB. De delar av dessa fastigheter som blir allmän 
platsmark är markerade med turkost i kartan nedan. Utöver detta ska ett mindre markområde, markerat 
med grönt i kartan, överföras från Forsåker 1:101 till Forsåker 1:139. 
 
Kvartersmark utmed Kvarnbygatan som ägs av staden ska överlåtas till MFAB och Mölndalsbostäder 
AB. Överlåtelsen regleras i exploateringsavtal mellan staden och MFAB respektive Mölndalsbostäder 
AB. Områdena är markerade med blått i kartan nedan. 
 
Kvartersmark för MFAB:s byggrätt utmed Kvarnbygatan som ägs av Mölndalsbostäder AB ska 
överlåtas till MFAB. Överlåtelsen regleras i avtal mellan MFAB och Mölndalsbostäder AB. Området 
är markerat med gult i kartan nedan. 
 
Kvartersmark för skola och förskola som ägs av MFAB ska överlåtas till staden. Överlåtelsen regleras 
i exploateringsavtal mellan staden och MFAB. Områdena är markerade med rött i kartan nedan. 
Utöver detta kan det bli aktuellt med marköverföringar mellan fastigheter som ägs av staden. 
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Karta över marköverföringar inom planområdet  
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Inom planområdet finns ett behov av bostäder med särskild service, BmSS. Bostäderna integreras i 
vanliga trappuppgångar och förses med ett gemensamhetsutrymme dit den boende enkelt kan ta sig. 
Behovet beräknas till 3 trappuppgångar med totalt 18-20 anpassade lägenheter. Förutsättningarna för 
upplåtelserna regleras i exploateringsavtal mellan staden och MFAB och förs även vidare i MFAB:s 
avtal med byggaktörerna. 

Fastighetsrättsliga frågor 
Ansökan om fastighetsbildning samt inrättande av gemensamhetsanläggningar, servitut och 
ledningsrätt för respektive berörd fastighet ska vara inlämnad till lantmäterimyndigheten innan 
bygglov beviljas för den föreslagna bebyggelsen. Ansvar för ansökan och förrättningskostnader 
regleras i exploateringsavtal. 

Fastighetsbildning 
Rådande fastighetsindelning kommer successivt att anpassas till planerad utbyggnad i huvudsak 
genom avstyckningar och fastighetsregleringar. 

Tredimensionella fastigheter 
Genom tredimensionell fastighetsbildning kan separata tredimensionella fastigheter och utrymmen 
bildas inom kvartersmark och allmän platsmark för de olika ändamålen. För fastigheter inom 
kvartersmark kan nödvändiga rättigheter behöva säkerställas genom bildande av 
gemensamhetsanläggningar och/eller servitut för exempelvis infarter, stomme, teknisk försörjning och 
utrymningsvägar m.m. 
 
För att den tredimensionella fastighetsbildningen ska kunna genomföras måste fastigheterna, i 
gränserna, uppfylla gällande brandsäkerhetskrav, varför placering av brandväggar måste beaktas i 
samband med projekteringen av byggnaderna. Vidare bör separata el-, va- och ventilationslösningar 
installeras för att underlätta den framtida förvaltningen. 
 
3D-utrymmen inom planområdet där kvartersmark urholkar stadens allmän platsfastighet: 
 
Tre utrymmen i anslutning till det västra kvarteret norr om Kvarnbygatan, planlagda som (C1) och 
(K1). Byggrätten urholkar stadens allmän platsfastighet som är planlagd som TORG1 respektive 
GATA4. 
 
Ett utrymme för gångbro ovanför stråket mellan Brukstorget och Kvarnbygatan, planlagt som (C1), 
(Z1) och (P1). Byggrätten urholkar stadens allmän platsfastighet som är planlagd som TORG. 
 
Ett utrymme för underjordisk gång mellan byggnad 14 och 17 i Industrikärnan, planlagt som (C2) och 
(Z2). Byggrätten urholkar stadens allmän platsfastighet som är planlagd som TORG1. 
 
Ett utrymme för möjliggörande av underjordisk sprinklerbassäng mellan byggnad 14 och 17 i 
Industrikärnan, planlagt som (C2) och (Z2). Byggrätten urholkar stadens allmän platsfastighet som är 
planlagd som TORG1. 
 
Utöver ovanstående kan 3D-fastighetsbildning även genomföras inom kvartersmark i planområdet 
samt för vattenområde under Mölndalsåns broar. 

Gemensamhetsanläggning för samutnyttjande av parkering 
Vid behov kan en gemensamhetsanläggning för det gemensamma parkeringsbehovet inrättas.  

Övriga gemensamhetsanläggningar 
Möjlighet finns att bilda behövliga gemensamhetsanläggningar inom kvartersmark i planområdet, 



121 
 

exempelvis för bostadsgårdar. Om separata tredimensionella fastigheter eller utrymmen bildas kan 
även gemensamhetsanläggningar behöva bildas. 

Ledningsrätt, servitut och nyttjanderätt 
Nya transformatorstationer kan säkerställas med ledningsrätt alternativt servitut. Vissa områden kan 
också styckas av och överlåtas till Mölndal Energi. 
 
Utrymme för nya transformatorstationer och allmänna underjordiska ledningar inom kvartersmark ska, 
utan ersättning, säkerställas med ledningsrätt alternativt servitut. Vid omläggning av befintliga 
ledningar ska eventuell befintlig ledningsrätt flyttas till ledningens nya läge. 
 
Om separata tredimensionella fastigheter eller utrymmen bildas kan servitut för att säkerställa 
nödvändiga rättigheter behövas. 
 
Servitut tecknas för att ge staden rätt att ha behövliga permanenta, och tillfälliga, anläggningar på 
MFAB:s mark utanför planområdet, såsom gator och va-anläggningar. Upplåtelsen ska ske utan 
ersättning. 
 
Servitut ska tecknas för de fastigheter som får fördröja dagvatten i privata anläggningar inom allmän 
plats. Förutsättningarna för detta regleras i exploateringsavtal. 
 
Servitut ska tecknas för att ge staden rätt att sätta upp, bibehålla och förnya infästning för linspänd 
belysning samt parkeringsinformationsskyltar. Upplåtelsen ska ske utan ersättning. 
 
Tillfälligt servitut ska tecknas för stadens befintliga stödmur längs Kvarnbygatan tills byggnader på 
kvartersmark färdigställts som istället håller uppe gatan. 
 
Rätt för blivande fastighetsägare att uppföra, bibehålla och förnya balkonger över allmän platsmark 
och vattenområde i enlighet med plankartans bestämmelser ska säkerställas med servitut. 
Det kan även bli aktuellt att teckna ytterligare servitutsavtal mellan staden och MFAB respektive 
övriga fastighetsägare. 
 
MFAB ansvarar för att erforderliga avtal tecknas med ledningsägare inom planområdets kvartersmark. 
En befintlig kommunal spillvattenledning kommer att omläggas från den norra skoltomten till 
intilliggande Norra Forsåkersgatan. Därmed kommer även ledningsrätt 1481K-2014/47.1 att tas bort 
från skoltomten. 
 
Inom fastigheter som ingår i planområdet finns i fastighetsregistret ett antal inskrivna rättigheter vilka 
redovisas i till detaljplanen hörande förteckning över berörda fastigheter och rättigheter. De rättigheter 
som inte längre är aktuella kommer att upphävas i samband med fastighetsbildning inom området. 

Ansökan om lantmäteriförrättning 
Staden och MFAB respektive Mölndalsbostäder AB ska gemensamt ansöka om fastighetsbildning där 
allmän platsmark, vattenområde eller stadens övriga anläggningar (ex. ledningar) berörs. Övrig 
fastighetsbildning hanteras av respektive fastighetsägare. 
 
Kostnader för fastighetsbildningen som krävs för att genomföra detaljplanen hanteras i 
exploateringsavtal mellan staden och MFAB respektive Mölndalsbostäder AB. 

Tekniska frågor 

Allmän plats och vattenområde 
Åtgärder inom allmän plats och vattenområde kommer att projekteras och iordningställas av staden. 
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De olika typerna av gator, torg och parker beskrivs mer ingående i kapitlet ”Parker och stråk” i 
kvalitetsprogrammet. 
 
Åtaganden vad gäller kostnader och utförande regleras i exploateringsavtal mellan staden och MFAB 
respektive Mölndalsbostäder AB. 

Kvartersmark 
Blivande fastighetsägare ansvarar för åtgärder inom respektive kvarter. Ny bebyggelse beskrivs mer 
ingående under ”Bebyggelse- och stadsstruktur” i denna handling samt i kvalitetsprogrammets kapitel 
”Kvarteren”. Bland annat beskrivs vissa planbestämmelser samt bebyggelsens gestaltning mot de olika 
gatutyperna. En skedesplan har tagits fram som beskriver utbyggnadsordningen för kvartersmark och 
allmän platsmark. 
 
Inom planområdet eftersträvas en grönstruktur som både är hälsofrämjande och bidrar till att stärka 
biologisk mångfald och andra ekosystemtjänster. Verktyget för att uppnå detta på kvartersmark är 
grönytefaktor (GYF) vilket är en ekvation som anger hur stor del av kvartersmarken som är 
ekoeffektiv, d.v.s. har positiva effekter för stadens ekosystem. Ambitionsnivån för GYF säkerställs 
genom en kombination av planbestämmelser och reglering i exploateringsavtal. GYF beskrivs mer 
ingående under ”Grönytefaktor” tidigare i denna handling. 
 
Det planerade upplägget för skola och förskola beskrivs under ”Förskola och skola” tidigare i denna 
handling. 
 
För att kunna bygga ut de västra kvarteren utmed Kvarnbygatan behöver befintliga parkeringsytor vid 
Kvarnbyskolan ersättas. Det åligger MFAB att lösa ersättningsplatser i de nya 
parkeringsanläggningarna, vilket regleras i exploateringsavtal mellan staden och MFAB. Tillfälliga 
parkeringar kommer att behöva anläggas under utbyggnadstiden. 
 
För att kunna bygga ut de nya bebyggelsekvarteren i planområdet kommer vissa ledningar och gator 
att behöva flyttas eller justeras. Bland annat kommer Kvarnbygatan att flyttas till ett sydligare läge. 
Kostnader för detta åligger MFAB och Mölndalsbostäder AB genom erläggande av 
exploateringsbidrag, vilket regleras i exploateringsavtal. 
 
De befintliga byggnader som föreslås bevaras skyddas genom varsamhetsbestämmelser på plankartan. 
Varje byggnad finns beskriven under ”Planbestämmelser för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och 
miljö” tidigare i denna handling. 

Tekniska anläggningar utanför planområdet 
Ett antal tekniska anläggningar, både permanenta och tillfälliga, som behövs för planområdets 
funktion kommer att behöva hanteras utanför planområdet. 
 
Anläggningar som kan bli aktuella (ungefärlig redovisning på karta nedan): 

• Intag och bypassledningar i Mölndalsån ovanför Forsebron (påbörjat innan 
detaljplanens antagande). 

• Underjordisk infrastruktur såsom ledningar för vatten- och avlopp, fjärrvärme, 
fjärrkyla, el och opto. 

• Hantering av dagvatten. 

• Transformatorstationer väster om Diagonalen och vid Gamla torget. 

• Tillfällig anläggning för fjärrkyla. 
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• Pumpstation för spillvatten med ledningsdragning från planområdet. 

• Omläggning av spillvattenledning från skoltomten till Norra Forsåkersgatan. 

• Eventuella trimningsåtgärder vid Lackarebäcksmotet. 

• Trafikåtgärder på Järnvägsgatan. 

• Ombyggnad av befintliga infarter på fastigheten Forsåker 1:139. 

• Anslutningsväg mellan Diagonalen och Nämndemansgatan. 

• Mindre åtgärd vid anslutning av Diagonalen till befintliga Kronogårdsgatan. 
 

• Mindre åtgärder i korsningen mellan Kronogårdsgatan och Nämndemansgatan. 
• Mindre åtgärder på Länsmannen 13 (Kvarnbyskolan) i samband med gatuutbyggnad. 

• Ytor för parkering. 
 

Finansiering av aktuella åtgärder regleras i exploateringsavtal mellan staden och MFAB respektive 
Mölndalsbostäder AB. 
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Tekniska anläggningar utanför planområdet 

 

Kvalitetsprogram och hållbarhetsprogram 
Anläggningar och byggnader inom allmän platsmark och kvartersmark ska hålla hög kvalitet. Ett 
kvalitetsprogram (Nyréns Arkitektkontor, januari 2022) som redovisar gestaltnings- och 
kvalitetsprinciper har tagits fram för hela Forsåker. Kvalitetsprogrammet utgör underlag för 
detaljplanen och beskriver planförslaget. 
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Ett hållbarhetsprogram har tagits fram som syftar till att tydliggöra de gemensamma 
hållbarhetsambitioner som de olika aktörerna i området enats om. 
 
Kvalitetsprogrammet och hållbarhetsprogrammet knyts till avtal om exploatering och genomförande 
mellan staden, MFAB, byggaktörerna och andra tillkommande aktörer i genomförandeskedet. 
Uppföljning av de två programmen kommer ske genom en för parterna gemensam kvalitetsprocess 
med ett kvalitetsråd och ett kvalitetsforum. 

Parkering 
En parkerings- och mobilitetsutredning har tagits fram för MFAB:s del av detaljplanområdet 
(Trivector, 2021-09-09). Parkeringsbehovet för föreslagen utbyggnad av detaljplan Forsåker, 
Nordöstra delen har beräknats till cirka 1 050 bilplatser beräknat på förutsättningarna i zon 1 i 
Mölndals stads parkeringspolicy. Efter reducering av parkeringstalen genom samnyttjande, 
mobilitetsåtgärder och närhet till god kollektivtrafik samt tillägg av platser för hyrbilar och 
bilpoolbilar har parkeringsbehovet bedömts till cirka 830 bilplatser, inklusive ersättande av 30 
befintliga bilplatser som byggs bort. För att kunna hålla det låga parkeringstalet behöver blivande 
fastighetsägare i området lägga resurser på kompletterande mobilitetslösningar. Inom detaljplanen 
planeras ett mobilitetshus där cirka 450 bilplatser kan inrymmas. Den efterfrågan som inte kan 
tillgodoses i denna anläggning avses att kunna lösas tillfälligt på tillgängliga markytor inom 
Forsåkerområdet till dess att det permanenta parkeringsutbudet utökas i kommande detaljplaner. Se 
även mer detaljerad redogörelse under Bilparkering tidigare i denna handling.  
 
MFAB kommer att ansvara för områdets parkering och mobilitet. För att kunna hantera parkeringen i 
Forsåker kommer det vara nödvändigt att en aktör har ett samlat ansvar för att styra parkeringen 
optimalt, t.ex. via tidsbegränsningar, avgifter, tilldelning av parkeringskort, övervakning etc. Även 
frågan om drift och ägande behöver lösas i det fortsatta arbetet. Huvudansvaret för driften är MFAB:s 
men samarbete planeras med Mölndals Parkerings AB, som hanterar motsvarande frågor i det 
befintliga parkeringsköpssystemet i Mölndals innerstad.  
 
I det fortsatta arbetet ska parkeringsanläggningarnas utformning studeras. Ett 
parkeringsinformationssystem ska anläggas med syftet att styra trafiken lämpligaste väg till 
parkeringsanläggningarna, informera om antalet lediga platser samt inhämta löpande statistik över 
beläggningen i parkeringsanläggningarna. 
 
Parkeringsbehovet för cykel har beräknats till totalt 5 940 platser för boende, sysselsatta och besökare. 
Upp till hälften av besöksplatserna (547 platser) kan lösas på allmän platsmark. 
 
Parkering för Mölndalsbostäder AB:s byggrätt på Silverskatten 1 hanteras inom den egna fastigheten. 
Förutsättningarna för parkeringslösningarna regleras i exploateringsavtal mellan staden och MFAB 
respektive Mölndalsbostäder AB samt i mobilitetsavtal mellan staden och MFAB. 
 
En väl fungerande mobilitetslösning behövs för att möjliggöra områdets låga parkeringstal. För att 
möjliggöra detta kommer ett mobilitetshus och ett flertal mobilitetsnoder att finnas inom planområdet. 
Här kommer ett antal mobilitetstjänster att inrymmas såsom bil- och cykelparkering, elbilspool, 
elhyrbil, vagnar för varor, leveransskåp, laddinfrastruktur, mikromobilitet m.m. Utöver detta kommer 
krav att ställas på fastighetsägare att inom kvarteren tillgodose bl.a. attraktiv cykelparkering, 
cykelfaciliteter och realtidstavlor med mobilitets- och reseinformation. En mobilitetsplan med 
tillhörande handlingsplan upprättas i syfte att beskriva det planerade mobilitetsarbetet, beslutad vision 
och dess genomförande. 
 
Ett mobilitetsavtal tecknas mellan staden och MFAB för att reglera de mobilitetsåtgärder MFAB, som 
ansvarig huvudman för mobiliteten i Forsåker, åtar sig tillse bli utförda. Delar av åtgärderna förs sedan 
vidare i avtal mellan MFAB och blivande fastighetsägare i området. 
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En väl fungerande mobilitetslösning behövs för att möjliggöra områdets låga parkeringstal. För att 
möjliggöra detta kommer ett mobilitetshus och ett flertal mobilitetsnoder att finnas inom planområdet. 
Här kommer ett antal mobilitetstjänster att inrymmas såsom bil- och cykelparkering, elbilspool, 
elhyrbil, vagnar för varor, leveransskåp, laddinfrastruktur, mikromobilitet m.m. Utöver detta kommer 
krav att ställas på fastighetsägare att inom kvarteren tillgodose bl.a. attraktiv cykelparkering, 
cykelfaciliteter och realtidstavlor med mobilitets- och reseinformation. En mobilitetsplan med 
tillhörande handlingsplan upprättas i syfte att beskriva det planerade mobilitetsarbetet, beslutad vision 
och dess genomförande. 
 
Ett mobilitetsavtal tecknas mellan staden och MFAB för att reglera de mobilitetsåtgärder MFAB, som 
ansvarig huvudman för mobiliteten i Forsåker, åtar sig tillse bli utförda. Delar av åtgärderna förs sedan 
vidare i avtal mellan MFAB och blivande fastighetsägare i området. 

Vatten och avlopp 
Vatten och avlopp inom och utanför planområdet kommer att byggas ut av staden. Eventuell flytt av 
befintliga ledningar för att möjliggöra den nya bebyggelsen ska bekostas av MFAB respektive 
Mölndalsbostäder AB, vilket regleras i exploateringsavtal.  
 
En va-anslutningsavgift kommer att debiteras för byggrätt enligt vid debiteringstillfället gällande va-
taxa. 

Avfallshantering 
Staden hämtar avfallet i miljörum i marknivå. Gator utformas på ett sätt så att sopbilen inte ska behöva 
backa för att utföra tömning. I övrigt gäller Mölndals stads renhållningsföreskrifter. 
 
Delar av avfallshanteringen i Industrikärnan kan komma att behöva hanteras på kvartersmark mellan 
byggnaderna. Det kan, vid en eventuell uppdelning i nya fastigheter, uppstå behov av bildande av 
servitut/gemensamhetsanläggning för att säkra åtkomst för avfallshanteringen. 

El 
Infrastruktur för el behöver byggas ut innan kvarteren bebyggs för att möjliggöra byggkraft samt 
energiförsörjning till befintliga byggnader. Befintligt elnät är under byggtiden fortsatt i bruk för att 
försörja pågående verksamheter inom planområdet men kommer att avvecklas så snart tillgång till det 
nya nätet finns. Mölndal Energi bedömer att cirka 8 transformatorstationer behövs inom planområdet. 
Några blir fristående men de flesta integreras i kvartersbebyggelse, vilket behöver regleras i avtal 
mellan MFAB och blivande fastighetsägare. Utbyggnadsordningen i planområdet behöver också 
samordnas med behovet av elförsörjning inom området. 
 
Ansökan om miljödom för komplettering och ombyggnad av befintligt vattenkraftverk för att 
möjliggöra en återuppstart av elkraftproduktionen lämnades in under 2020.  

Teleledningar och optokablar 
Teleledningar och optokablar byggs ut inom området. 

Fjärrvärme och fjärrkyla 
Ny bebyggelse inom området ska använda sig av fjärrvärme som uppvärmningsform och fjärrkyla ska 
användas där kylbehov finns. De byggnadsinterna energisystemen ska dimensioneras för god 
avkylning och låga returtemperaturnivåer på värmesidan respektive höga returtemperaturer på 
kylsidan. 
 
Fjärrkyla kommer att byggas ut inom planområdet och kommer inledningsvis att drivas med en 
tillfällig anläggning placerad i anslutning till planområdet. 
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Provisorier, trafikomläggningar, parkering m.m. under byggtiden 
Ett dokument ska tas fram för planområdet som beskriver hur alla trafikslag ska fungera under 
byggtiden. Av dokumentet ska också framgå etappindelning och tidplaner. Staden, MFAB och 
Mölndalsbostäder AB ansvarar gemensamt för att dokumentet tas fram. 
 
Trafiken på angränsande gator och gångvägar samt till angränsande befintlig bebyggelse ska kunna 
ske på ett tillfredsställande sätt under byggtiden. Tillfälliga omledningar och inskränkningar i befintlig 
standard kan göras endast efter samråd med stadens tekniska förvaltning. 

Riskfrågor 
Ett Risk-PM (WSP, 2019-12-11) med bilagor är framtaget. Riskfrågor beskrivs mer ingående tidigare i 
denna handling. 

Buller 
En bullerutredning är gjord för planerad bebyggelse (WSP, 2022-10-12). Bullerfrågor beskrivs mer 
ingående under ”Trafikbuller” tidigare i denna handling. 

Geoteknik 
Ett PM Geoteknik har tagits fram för planområdet (AFRY, 2021-10-19). Geotekniska frågor redovisas 
mer ingående under ”Geotekniska förhållanden” i denna handling. Planbestämmelser har införts som 
bland annat reglerar markhöjder och lastkompensering. 

Markföroreningar 
Åtgärder som behövs med avseende på markföroreningar kommer i genomförandeskedet att 
bestämmas kvartersvis i samråd med tillsynsmyndigheten. För att säkerställa markens lämplighet för 
byggande har det i plankartan införts en planbestämmelse om att startbesked för bygglov ej får ges 
förrän markens lämplighet för byggande har säkerställts genom att en markförorening har avhjälpts. 
Mer information finns under ”Förorenad mark” tidigare i denna handling. 

Luftmiljö 
En luftkvalitetsutredning (WSP, 2022-09-22) har gjorts för planerad bebyggelse som sammanfattas 
under ”Luftmiljö” tidigare i denna handling. 

Dagvatten 
En dagvattenutredning har gjorts för planområdet (Markera, 2018-03-02, rev. 2022-10-23). 
Exploateringsområdet ansluts till kommunalt dagvattensystem. Grundprincipen är att dagvatten på 
kvartersmark fördröjs inom den egna fastigheten. Viss fördröjning av dagvatten från kvarter utan 
gårdsmiljö tillåts dock ske genom att privata anläggningar får anläggas inom allmän platsmark. 
Förutsättningarna för detta regleras i exploateringsavtal och servitutsavtal. Mer information finns 
under ”Dagvatten” tidigare i denna handling 
. 
Gröna fördröjningsmetoder ska eftersträvas för att uppnå trivsamma utomhusmiljöer och rening. Krav 
på fördröjning av dagvatten och att gröna fördröjningsmetoder ska eftersträvas regleras i 
exploateringsavtal mellan staden och MFAB respektive Mölndalsbostäder AB och förs vidare i avtal 
mellan MFAB och blivande fastighetsägare i området. 

Mölndalsån 
För att möjliggöra utbyggnaden av den nya stadsdelen behöver Mölndalsåns sträckning förändras 
något jämfört med läget före det att bruket lade ner. De planerade åtgärderna inom vattenområdet 
kräver tillstånd till vattenverksamhet enligt miljöbalken. Tillstånd gavs år 2019 av Mark- och 
miljödomstolen för de åtgärder som krävs för att säkra en stadsmiljö och göra ån tillgänglig, bland 
annat flytt och ombyggnad av betongåränna samt anläggande av bypass-rör. Planerade åtgärder 
beskrivs närmare under ”Mölndalsån” tidigare i denna handling. 
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Upplåtelseformer 
Kommunfullmäktige i Mölndals stad har antagit målet att de som besöker stadskärnan i ökad grad ska 
uppleva den som sammanhållen, karaktäristisk och modern. Nämndmål utifrån detta är att bostäder i 
stadskärnan ska ha en jämn fördelning av olika upplåtelseformer.  
I samverkansavtal mellan staden och MFAB anges att minst 25 % av bostadsbeståndet i Forsåker ska 
bestå av hyresrätter, vilket även regleras i exploateringsavtal. 

Ekonomiska frågor 
Ett antagande av detaljplanen innebär för staden en rättighet men också en skyldighet att lösa sådana 
fastigheter som ingår i allmän plats. Vidare kan ställas krav på att allmän plats iordningställs av staden 
inom genomförandetiden. 

Utgifter för staden 
Staden får initialt en utgift för utbyggnad av kommunaltekniska anläggningar inom planområdet 
(allmän plats och vattenområde). Staden får även en utgift för anläggandet av allmänna va-ledningar 
inom och utanför planområdet. Vissa behövliga anläggningar, såsom vägkoppling mellan Diagonalen 
och befintliga Nämndemansgatan, kommer att anläggas av staden utanför planområdet. Staden får 
även en utgift för köp av mark för, samt byggnation av, skola och förskola. Vidare får staden en utgift 
för boenden med särskild service. 

Inkomster för staden 
Staden erhåller en försäljningsintäkt för markområden utmed Kvarnbygatan samt exploateringsbidrag 
för anläggandet av allmän plats och vattenområde samt behövliga anläggningar utanför planområdet. 
Dessutom ska erforderliga avgifter erläggas av kommande fastighetsägare såsom bygglovavgift och 
va-taxa. 

Planekonomi och finansiering 
MFAB och Mölndalsbostäder AB bekostar utbyggnaden av kommunaltekniska anläggningar inom och 
utanför planområdet genom erläggande av exploateringsbidrag, vilket regleras i exploateringsavtal 
mellan staden och MFAB respektive Mölndalsbostäder AB. 

Framtida driftskostnader 
Staden får en ökning av den årliga driftkostnaden för skötsel och underhåll av nya gator, gång- och 
cykelvägar, vattenanläggning, konst, va-anläggningar, parkmark, skola och förskola samt boenden 
med särskild service. 

Ekonomiska konsekvenser för MFAB, Mölndalsbostäder AB och kommande fastighetsägare 
MFAB och Mölndalsbostäder AB svarar, genom exploateringsbidrag till staden, för samtliga 
kostnader som uppkommer i samband med utbyggnaden av allmän plats och vattenområde inom och 
utanför planområdet. Vidare får MFAB utgifter för exempelvis markförvärv utmed Kvarnbygatan 
samt för lösningar för mobilitet och tillfällig parkering. I övrigt belastas kommande fastighetsägare av 
utgifter som härrör till all utbyggnad inom kvartersmark vilket exempelvis kan innebära: 
 

• eventuell flytt av befintliga ledningar inom kvartersmark och allmän plats som 
föranleds av utbyggnad på kvartersmark 

• eventuella provisorier under byggtiden (återställande och ombyggnad) 
• anslutningar till allmän plats 
• samordning vid utbyggnad av allmän plats och kvartersmark 
• bullerdämpande åtgärder 
• riskreducerande åtgärder 
• dagvattenhantering 
• utbyggnad av parkeringsinformationssystem  
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• kompletterande mobilitetslösningar 
• fastighetsbildning 
• bygglovavgift och va-avgift 
• anslutning va, el, tele, fiber och fjärrvärme/fjärrkyla 
• inbyggnad av transformatorstationer i byggnader 

 
 
För stadsbyggnadsförvaltningen 
 
 
 

Elisabeth Östman Björn Marklund 
Planchef Exploateringschef 
 
 


	Handlingar
	Detaljplanen består av:
	Till detaljplanen hör:
	Utredningar och andra underlag:
	Styrdokument och övriga handlingar kopplade till detaljplanen

	Planens bakgrund, syfte och huvuddrag
	Bakgrund
	Syfte
	Planens huvuddrag

	Plandata
	Läge
	Areal och markägoförhållanden

	Tidigare ställningstaganden
	Behovsbedömning
	Riksintressen
	Kulturmiljövård
	Transportinfrastruktur

	Regionala och kommunala planer och mål
	Strukturbild för Göteborgsregionen
	Målbild Koll2035

	Översiktliga planer
	Övriga kommunala planer och program
	Kulturmiljöprogram
	Grönplan
	Naturvårdsplan

	Detaljplaner
	Mölndals miljömål
	Vision Mölndal 2022
	Vision 2.1 Forsåker
	Övriga kommunala beslut
	Rivningar
	Program för detaljplan
	Planbesked

	Tillstånd till vattenverksamhet Mölndalsån
	Ansökan 2 om vattenverksamhet


	Förutsättningar
	Mark och vegetation
	Topografi
	Geotekniska förhållanden
	Naturvärden
	 Trädalléer (omfattas av generellt biotopskydd)
	Ekosystemtjänster
	Förorenad mark och föroreningar i byggnader
	Radon
	Risk för höga vattenstånd
	Strandskydd

	Fornlämningar och kulturhistoria
	Fornlämningar
	Kulturhistoria
	Kulturhistoriska karaktärsdrag

	Bebyggelse
	Befintlig bebyggelse
	Bebyggelseutveckling i närområdet

	Service
	Kommunal service

	Sociala aspekter
	Störningar
	Trafikbuller
	Vibrationer
	Farligt gods
	Luftmiljö
	Sol- och dagsljustillgång

	Trafik och tillgänglighet
	Tillgänglighet till och inom området
	Bil
	Gång och cykel
	Parkering
	Kollektivtrafik

	Teknisk försörjning
	Vatten och avlopp
	Dagvatten
	Avfall
	Fjärrvärme/Fjärrkyla
	El och tele


	Detaljplanens innebörd och genomförande
	Bebyggelse- och stadsstruktur
	Markanvändning
	Grönytefaktor
	Planbestämmelser för ny bebyggelse och allmän platsmark
	Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och miljö
	Tidslager
	Spegling av tidigare funktion
	Medvetet förhållningssätt till industrikaraktären
	Hög arkitektonisk kvalitet
	Siktlinjer och höga byggnader
	Sammanvägt förhållningssätt till kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och miljö

	Planbestämmelser för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och miljö
	Användningsbestämmelser för kvartersmark
	Användningsbestämmelser för vattenområden
	Egenskapsbestämmelser för kvartersmark – övergripande reglering
	Bestämmelser för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och miljö – specifik reglering

	Mölndalsån
	Service
	Offentlig och kommersiell service
	Särskilt boende
	Förskola och skola

	Tillgänglighet, trafik och parkering
	Hållbar mobilitet
	Övergripande trafikstruktur
	Gångtrafik
	Cykeltrafik
	Kollektivtrafik
	Biltrafik
	Mobilitetshus, mobilitetsnoder, bil- och cykelparkering
	Cykelparkering
	Bilparkering
	Trafikåtgärder utanför planområdet
	Angöring förskolor
	Renhållning och leveranser
	Räddningsvägar

	Friytor
	Allmänna platser
	Bostadsgårdar
	Natur

	Teknisk försörjning
	Vatten
	Brandvatten
	Avlopp
	Dagvatten
	Avfall
	Fjärrvärme/Fjärrkyla
	El och tele
	Tekniska anläggningar utanför planområdet

	Övriga åtgärder
	Radon
	Trafikbuller
	Dagsljus och solljus
	Verksamhetsbuller
	Risk från farligt gods och tågurspårning
	Risk för höga vattenstånd
	Risker kopplade till vattenkraftverk
	Bergteknik
	Risk för skred / släntstabilitet
	Luftmiljö
	Skyddsrum


	Konsekvenser
	Miljökonsekvenser
	Nollalternativ
	Samlade miljöaspekter och miljökvalitetsnormer
	Nationella miljömål
	Lokala miljömål

	Sociala konsekvenser
	Sammanhållen stad
	Samspel
	Vardagsliv
	Identitet
	Hälsa och säkerhet
	Barnperspektivet

	Konsekvenser för riksintressen
	Ekonomiska konsekvenser
	Strandskydd
	Allmänhetens tillgång till strandområden inom planområdet
	Livsvillkor för djur- och växtliv inom området där strandskyddet återinträder
	Motivering till upphävande av strandskydd inom planområdet

	Övriga konsekvenser
	Bidrag till måluppfyllelse av Vision 2022
	Konsekvenser för kommande planering


	Genomförande
	Organisatoriska frågor
	Tidplan
	Genomförandetid
	Ägoförhållanden
	Huvudmannaskap och ansvarsfördelning
	Avtal
	Projektorganisation
	Markåtkomst m.m.

	Fastighetsrättsliga frågor
	Fastighetsbildning
	Tredimensionella fastigheter
	Gemensamhetsanläggning för samutnyttjande av parkering
	Övriga gemensamhetsanläggningar
	Ledningsrätt, servitut och nyttjanderätt
	Ansökan om lantmäteriförrättning

	Tekniska frågor
	Allmän plats och vattenområde
	Kvartersmark
	Tekniska anläggningar utanför planområdet
	Kvalitetsprogram och hållbarhetsprogram
	Parkering
	Vatten och avlopp
	Avfallshantering
	El
	Teleledningar och optokablar
	Fjärrvärme och fjärrkyla
	Provisorier, trafikomläggningar, parkering m.m. under byggtiden
	Riskfrågor
	Buller
	Geoteknik
	Markföroreningar
	Luftmiljö
	Dagvatten
	Mölndalsån
	Upplåtelseformer

	Ekonomiska frågor
	Utgifter för staden
	Inkomster för staden
	Planekonomi och finansiering
	Framtida driftskostnader
	Ekonomiska konsekvenser för MFAB, Mölndalsbostäder AB och kommande fastighetsägare



